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Wij lezen mee!
Jaarthema: “Door een roze bril”
Onze roze bril aan het werk:
● Elke klas kreeg een roze bril. Om erdoor te kijken als het
wat minder goed gaat met een klasgenoot!
●

De coronabarometer gaat al op oranje! De mondmaskers
van de kinderen mogen af!

●

We kijken volop uit naar
klasdoorbrekende activiteiten!

meer

uitstappen

en

Nieuws
Questi
De oudercontacten werden gepland via Questi. Dit was nieuw en wat spannend voor
jullie en voor onze leerkrachten. Dit verliep uiteindelijk heel goed! Fijn dat jullie hier
zo goed in meegaan!
Nog enkele Questi-tips:
● Zorg dat je het wachtwoord goed onthoudt. Wil je een nieuw wachtwoord?
Dat kan via het menuknopje. Daarna klik je op je profiel (het rondje met uw naam,
bovenaan). Onderaan kan u drukken op “wachtwoord”. Hier kan u dit opnieuw instellen.
● Heeft u een in de loop van de schooldag een dringende mededeling voor de leerkracht van uw
kind? Bv. Uw kind moet door omstandigheden ‘last minute’ in de opvang blijven, … . Neem
dan bij voorkeur (ook) telefonisch contact op met de school. Tijdens het lesgeven en de
andere schoolactiviteiten (toezichten, …) hebben onze leerkrachten niet steeds de tijd om
Questi in de gaten te houden.
Heeft u nog hulp nodig, vragen, suggesties?
Neem dan contact op met juf Liesann
(liesann.vanmol@olvp.be )

Coronanieuws
De mondmaskers van de kinderen mochten af sinds deze week! Dat is heel
goed nieuws voor alle kinderen van de lagere school. Wilt uw kind zijn of haar
mondmasker toch nog ophouden, dat mag uiteraard.
Zwemmen, middagsport, naschoolse sport willen wij ook hervatten na de
krokusvakantie, net als een aantal uitstappen. Wij hopen dat de coronacijfers
gunstig blijven evolueren. De resterende ‘zwemdagen’ (= donderdagen)
worden eerlijk verdeeld over de klassen van het lager die nog niet aan bod
kwamen. L3 en L5 beginnen na de krokusvakantie, daarna zwemmen L1 en
L4 tot het einde van het schooljaar.

Music Maestro!
Ons oudercomité sponsorde de aankoop van een nieuwe mobiele muziekinstallatie!
Deze nieuwe installatie zal voor extra ambiance zorgen tijdens de speeltijd op
vrijdag en zal ook tijdens andere evenementen voor mooie klank zorgen in onze
school. We hebben 2 van deze boxen mogen aankopen, waardoor ook onze kleuters
zullen kunnen swingen en dansen! Pret verzekerd! Dank u wel oudercomité!

Op stap naar het secundair
Onze oudste leerlingen maken volgend jaar de
overstap naar het secundair. Zij denken dus al
volop aan een nieuwe school en een
studierichting die bij hen past. Om hierbij te
helpen organiseren de scholen infomomenten. U

kan in deze brochure zien wanneer de infomomenten plaatsvinden. Daarnaast is er ook deze film die
u en uw kind op weg helpt met het maken van de juiste keuze.
Gezocht: europaletten
We willen onze speelplaats een aangenamere plek maken. We hopen dan
ook binnenkort de concrete plannen voor onze speelplaats verder te kunnen
uitwerken. Om een rustige zitplek te creëren zijn we op zoek naar
europaletten. We hebben er wel wat nodig om deze met wat leerlingen te
kunnen omtoveren in heuse loungebanken. Heeft u europaletten die u kan
schenken aan onze school? Dan mag u contact opnemen met onze directeur
via bs.watermolendreef@olvp.be . Alvast bedankt!
Zwembad de Watermolen!
De stad Sint-Niklaas stuurde de nieuwe plannen voor het zwembad “de
Watermolen” de wereld in. Dit zwembad zou vanaf september 2024
opengaan voor het publiek. Een groot zwembad net naast onze school! We
kijken er al naar uit! Voor meer info kan u hier een kijkje nemen. Uiteraard
wil dat ook zeggen dat we rekening moeten houden met heel wat werken
naast onze school. We gaan op regelmatige basis in gesprek met de stad,
om dit zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.
Vastenactie: speelgoedmarkt (lagere school)
De laatste week voor de paasvakantie houden wij traditioneel
een vastenactie. Onze leerlingen zamelen dan geld in voor
een goed doel. Dit schooljaar houden onze klassen een
speelgoedmarkt. Dus heeft u thuis speelgoed of kinderboeken
in goede staat? Speelgoed dat nog een rondje mee kan?
Boeken die nog gelezen kunnen worden door andere
kinderen? Hou deze dan nog even bij. Over enkele weken
zullen we een oproep plaatsen om de spullen op school te
verzamelen. Via de vzw ‘SOS Scholen voor Scholen’ zamelen we dit jaar geld in voor een school in
Tilff (nabij Luik) die werd getroffen door de overstroming in de zomer van ‘21. Onze leerlingen van
het 6e zullen ook een eenvoudige brief sturen naar hun leeftijdsgenoten van de school daar. Een heel
praktische toepassing van het al geleerde Frans!
Zelftesten voor het basis en secundaire Onderwijs
Mededeling van de stad Sint-Niklaas:
Naast de bestaande maatregel van goedkope corona zelftesten aan 1 EUR voor wie een verhoogde
tegemoetkoming heeft bij het ziekenfonds, doet het stadsbestuur van Sint-Niklaas een extra
inspanning voor mensen met een beperkt inkomen die toch onvoldoende geld hebben om een corona
zelftest te betalen. Via een hulpverlener in het welzijnshuis kunnen ze een attest krijgen waarmee ze
bij de apotheker gratis corona zelftesten kunnen afhalen.
Meer info vind je via volgende link.

Bewegingstip van de maand

Tijdens de vakantie heb je alle tijd om eens lekker gek te doen. Gebruik alle meubels om een echt
hindernissenparcours te maken van beneden in de kelder tot bovenaan op de zolder en zeker ook in
de tuin. Bijvoorbeeld: onder een tafel kruipen, over de zetel klimmen, een koprol op de mat, ...
Laat je fantasie maar werken en geniet van een knotsgek avontuur!

Familienieuws

We nemen afscheid van
Maurice Van Goethem en Francine De Brabander, overgrootouders van Jens Van
Stappen (L6A)
Cappaert Maria, overgrootmoeder van Flore (K1A) en Tuur Christiaens (L2C)
Stijn De Paepe, stagebegeleider vanuit de Arteveldehogeschool

Belangrijke data
Ter info: Onze agenda kan u steeds via de website raadplegen en toevoegen aan uw eigen Google
agenda.
Alle geplande uitstappen zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de op dat moment geldende
corona-maatregelen.
KS = Kleuterschool
LS = Lagere School
Maart
Zo 6

Einde krokusvakantie

Ma 7

Start inschrijvingen via centraal aanmeldingsregister

Di 8

L3: BAM-dag (sport) - start actie wafeltjes en paaseitjes (oudercomité)

Do 9

start zwemlessen L3 + L5

Di 15

16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Di 22

L1B: medisch schooltoezicht

Wo 23

K1: lente-uitstap ‘t Wollenhof

Vr 25

PEP-dag L6

Ma 28

L6C: medisch schooltoezicht

Di 29

L1C: medisch schooltoezicht
L6: oudercontact

Do 31

L6: oudercontact - speelgoedmarkt lagere school

Vr 1

vastenviering LS

April
Ma 4 - Ma 18

Paasvakantie (+ Paasmaandag)

Di 19

L1A: Medisch schooltoezicht
16u: Personeelsvergadering: geen studie voor LS, wel opvang

Wo 20

L4: uitstap Molsbroek

Vr 22

L2: voorstelling in de Bib

Ma 25

L2: Sportdag

Di 26

K2: uitstap boerderij Ruiterhoeve
L1: Sportdag
L5: American Games
L4 + L6: voorstelling in het kader van de klimaatweek (Antigone)

Wo 27

Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL
woensdagmiddagsport Tussen 4 vuren (L3 + L4)

Do 28

L6: uitstap ‘Fabriek Energiek’ (Zelzate)

Vr 29

Rapport 4

