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Jaarthema: “Door een roze bril”
Onze roze bril aan het werk:
● We werken volop aan een schoolfeest waarbij iedereen
weer welkom is op school! Hou zaterdag 21 mei alvast
vrij!
● Het was even wennen om weer zoveel ouders op onze
speelplaatsen te zien. Maar wat is het fijn dat jullie aan
het eind van de schooldag weer welkom zijn in de klas
en op de speelplaats!

Nieuws
Questi-tip
Wist u dat u gesprekken kan archiveren? Dat wil zeggen dat deze niet meer zichtbaar
zijn in uw inbox. Als er echter opnieuw iets gezegd wordt in dat gesprek, krijgt u deze
weer te zien in uw inbox. Op deze manier kan u zelf het overzicht bewaren van
belangrijke meldingen en gesprekken.
In uw inbox, waar alle gesprekken staan, kan u een gesprek naar links “vegen”. Dit
verdwijnt dan uit uw lijst. Wil u dit bericht toch opnieuw zien?
Dan klikt u onderaan links op dit teken:
.
Daar kan je het archief vinden.
Je kan een gesprek nooit helemaal verwijderen.
Vastenactie: speelgoedmarkt (lagere school)
We deelden u vorige Gazet Present al mee dat er een mooie opbrengst werd
verzameld voor de getroffen school in Tilff. We gaven nog niet mee wat er
gebeurde met het overgebleven speelgoed. Dit speelgoed
werd in bakken verzameld. Onze kleuterjuffen hebben hier
ook nog eens in kunnen snuffelen voor hun klas. De school
gaf dan in ruil zelf nog een gulle bijdrage voor het goede
doel. De overgebleven spullen werden tot slot naar het
VLOS
gebracht.
Deze
organisatie
ondersteunt
vluchtelingen. Zo kunnen we nog heel wat kindergezichten blij maken met jullie
speelgoed!
Klimaatweek
Van 25 tot 29 april was het klimaatweek! De scholen in
Sint-Niklaas organiseerden op woensdag een autoloze
woensdag. Op onze school was dit een pedagogische studiedag,
vandaar dat we aan dit initiatief niet deelnamen. Maar dat wil
niet zeggen dat we geen aandacht besteden aan het klimaat!
Integendeel! Verschillende leerjaren hebben een leeruitstap
i.v.m. duurzaamheid en het klimaat gemaakt. L6 bezocht Fabriek
Energiek, waar ze leerden over zonne-energie, en L5 ging op

bezoek bij de wereldwinkel en de kringloopwinkel. L4 en L6 woonden een voorstelling bij genaamd
“Trimuztache”, helemaal in het thema van het klimaat.
Wist je trouwens dat er op het dak van onze school wel 105 zonnepanelen liggen?! Zo dragen wij elke
dag ons steentje bij, net als al onze leerlingen die met de fiets of te voet naar school komen!
Tot slot is onze school nog volop bezig met de plannen om de speelplaats te vergroenen. We komen
steeds dichterbij de echte uitvoering hiervan! Binnenkort meer nieuws!
Gezocht: reservekledij voor de opvang
Onze opvang is nog op zoek naar onderbroekjes, sokken en joggingbroekjes. Zij hebben graag wat
reservekledij voor het geval er een kindje een ongelukje heeft. Wie nog iets heeft liggen, mag dit
altijd afgeven bij de opvang. Heeft uw kind reservekledij meegekregen van de opvang? Gelieve dit
nadien gewassen weer terug te bezorgen. Dank u wel!
Lege batterijen: hier zijn ze welkom!
Op onze school hebben wij een inzamelpunt van Bebat, aan het secretariaat. Je kan hier je lege
batterijen binnenbrengen. Onze school ontvangt daarvoor werkingsmiddelen. Dat is mooi
meegenomen!
Let wel op, de regels voor het inzamelen zijn
gewijzigd. U ontving thuis ongetwijfeld een nieuw
doosje van Bebat. Op onze school mag je nu enkel
nog batterijen binnenbrengen die door het kleine
gaatje in het deksel passen. Past het er niet in? Dan
doet u ze beter naar het recyclagepark of een
afhaalpunt in de winkel. Batterijen die niet in het
doosje passen moeten altijd naar het recyclagepark
gebracht worden.
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.
Bewegingstip van de maand
Mooi weer, vandaag?! We gaan naar buiten! Maak met je kinderen eens een
lange wandeltocht of fietstocht!
Jonge kinderen leren goed fietsen als ze eerst op een loopfietsje kunnen
oefenen. Ze leren dan hun evenwicht te bewaren. Zo gaat dit al veel
makkelijker als ze op een echte fiets kruipen.
Wist je trouwens dat fietsen heel goed is voor je algemene gezondheid?
Leer je kinderen dus fietsen, of geniet samen van een gezellige fietstocht!
Gezonde buitenlucht, beweging,... en even ontsnappen aan alle drukte…
Dat is goed voor ouders en kinderen!

Familienieuws
We verwelkomen
Loeka, een dochtertje voor juf Kaat (L4B)
Nour, een zusje voor Rim (K1A) en Sarah Larichi (K2C)

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
Mei
30 april - 1 mei

Vormselvieringen

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

Do 12

L3: uitstap Wollenhof

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

Juni
Vr 3

KS: Sportdag
L6: Terugkomst openluchtklassen

Ma 6

Pinkstermaandag = GEEN SCHOOL

Do 9

L6: Robinsonsportdag

Ma 13

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

Di 14

L5: Vertrek openluchtklassen

Vr 17

K3: schoolreis
L5: Terugkomst openluchtklassen

Di 21 - Do 23

KS: oudercontact

Wo 22

NM: MOEV: L1-L2: Kids Tennis

Vr 24

K1 + LS: Schoolreis

Ma 27

Rapport 5

Ma 27 -Di 28

LS: oudercontact

Wo 29

Dankavond

Do 30

Laatste schooldag (einde om 12.05u)

