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Vrolijk Pasen!
Jaarthema: “Door een roze bril”
Onze roze bril aan het werk:
● We dromen en werken volop aan een schoolfeest
waarbij iedereen weer welkom is op school! Hou
zaterdag 21 mei alvast vrij!
● Onze schoolpoorten gaan weer veel meer open voor
onze ouders. Blij dat we jullie weer mogen
verwelkomen!
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Nieuws
Questi
We merken dat er vlot met Questi gewerkt wordt. Regelmatig sturen de leerkrachten
een bericht met foto’s van de klas. Sinds kort kunnen de leerkrachten dit ook via een
“nieuwsbericht” doen. U krijgt hier ook een melding van. Maar als u deze wil
raadplegen, gaat u via het menu-knopje naar “nieuws”. Daar zal u dit terugvinden.
(Corona)nieuws
We winnen overal aan vrijheid en kunnen daarom de grote parking van het stadion
eindelijk vaarwel zeggen.
U kreeg een brief waarin u kan lezen waar u uw kind vanaf nu kan ophalen. Zorg
ervoor dat u uw kind van de lagere school zelf goed inlicht, zo weten zij ook waar ze
afgehaald worden. Schrijf dit eventueel in de agenda, zo is de leerkracht ook op de
hoogte.
Het zonnetje in zicht?
Nu de lente weer in het land is en de zon al eens lekker warm kan schijnen,
wijzen we ook nog even op de kledingafspraken op school. Kledij moet in de
eerste plaats gemakkelijk zijn om te leren én spelen. Daarnaast is ‘schoolkledij
geen strandkledij’: t-shirts met spaghettibandjes, korte shortjes (rokjes), slippers,…
zijn niet voor op school.
Wanneer het heel mooi weer is, smeert u uw kind best al eens in met zonnecrème
voor het naar school komt.
PEP-dagen voor L6
Onze leerlingen van het zesde leerjaar konden weer deelnemen aan de PEP-dagen. Snuffelen en
proeven van verschillende richtingen in het secundair. Het is fijn dat dit weer mag! We hopen dat ze
zo beter voorbereid zijn voor die grote overstap. Maar nu nog even genieten van de laatste maanden
bij ons!
Kangoeroewedstrijd en STEM-olympiade
Verschillende leerlingen van het 3de tot het 6de konden deelnemen aan
de kangoeroewedstrijd. Ijverig en in opperste concentratie vulden ze de
test in. Er werden mooie resultaten behaald!

Enkele leerlingen van L5 en L6, deden ook mee
aan de STEM-olympiade in november. Raïf uit
L6C schopte het tot in de finale, die in maart
plaatsvond. Wat een prachtprestatie! Hij ging
naar huis met een mooie prijs!

Lesgeven is … alles geven!
‘Lesgeven is het mooiste beroep ter wereld. Elke dag het beste van jezelf geven, kansen blijven
geven, samen een nieuwe generatie vormgeven.’ Dat is de boodschap van de campagne ‘Lesgeven is
alles geven’ van de onderwijsminister, de onderwijspartners en Onderwijs Vlaanderen. Wij delen
graag met jullie dit filmpje.
Verkoop oudercomité
Dit jaar konden er opnieuw wafeltjes, frangipanes en paaseitjes gekocht
worden. De opbrengst zal onder andere gebruikt worden voor de
vernieuwing van onze speelplaats en een afdak voor de
kleuterspeelplaats. Dank je wel voor de steun en geniet van al dat
lekkers!
Vastenactie: speelgoedmarkt (lagere school)
Op donderdagnamiddag konden de leerlingen van de lagere school speelgoed kopen en verkopen
voor een goed doel. De heuse speelgoedmarkt was een groot succes! We kunnen de mooie som van
€1151,07 doneren aan l’Ecole St.-Marie in Tilff. Deze school werd vorig jaar in juli verwoest door de
overstroming in Luik. Zij kunnen met onze steun nu nieuw materiaal aankopen. Onze leerlingen van
het 6de krijgen daarbij een unieke oefenkans door te mailen met de leerlingen van deze school. En
français, bien sûr!
Uitleendienst voor speelgoed!
Om onze leerlingen wat ander spelmateriaal te kunnen bieden is er
vanaf nu op maandag een uitleendienst voor speelgoed. Hier kunnen
ze springtouwen, diabolo’s, stoepkrijt en ander leuk buitenspeelgoed
uitlenen. Onze 6de jaars en enkele leerkrachten bemannen deze
uitleendienst. En wat een succes is dat al geweest!

Bewegingstip van de maand
Maak in de vakantie samen met je kind een beweegdobbelsteen. Schrijf op
de dobbelsteen aan elke zijde een bewegingsopdracht.
Enkele voorbeelden:
- Spring 10 keer
- Sta 10 seconden op 1 been
- Kruip zoals een leeuw
- Draai 5 keer in het rond
- Spring open-toe
Of bedenk zelf nog een paar leuke opdrachten die jullie er kunnen
opschrijven!
Veel beweeg- en knutselplezier.
Sportieve groetjes,
Het bewegingsteam

Familienieuws
We verwelkomen
Massimo, een broertje voor Laetitia Brondeel (L2A)
We nemen afscheid van
Hüseyin Kaptan, vader van Poyraz Kaptan (L2A)

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
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

Mei
Di 3

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

Wo 4

NM: MOEV: L3-4: Atletiek

Za 7

Eerste communie

Ma 9

Lokale verlofdag = GEEN SCHOOL

Wo 11

NM: MOEV: L1-2: Dans

Vr 13

L4 + L6: Fiets- en voetgangersexamen

Za 21

Schoolfeest!!!

Ma 23

L5: Robinson-sportdag

Wo 25

NM: MOEV: L5-L6: Karate-initiatie

Do 26 - Vr 27

Onze - Lieve - Heer - Hemelvaart + brugdag = GEEN SCHOOL

Ma 30

L3-4: Sportdag

Di 31

L6: Vertrek openluchtklassen
K2: Schoolreis

