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       De lente is online 

   

   

  Zet je smartphone uit,  

  de lente is online!  

  Neen je hoeft niet vlug  

  je adapter te zoeken 

   om weer op te laden.  

  Neen je hoeft niet vlug  

  je smartphone op ‘on’ te zetten  

  om contact te krijgen.  

  Neen je hoeft niet vlug in te loggen op internet  

  om te weten dat het LENTE is.  

  Zet je smartphone uit  

  en ga naar buiten  

  want de lente is online.  

  Ga naar buiten  

  en voel in real die eerst lentezon.  

 

KIJKVOORMIDDAG IN DE KLEUTERSCHOOL 

ZATERDAG 6 MEI 2017 

10 U. - 12 U.  

Ga naar buiten  

en beluister in real de zang van de vogels.  

Ga naar buiten  

en bekijk in real die eerste lentekleuren.  

Ga naar buiten  

en je zult in real aan mensen zien dat het  

leven zich herpakt.  

Want wie je ook bent  

de lente brengt een kriebel in jou teweeg  

die je aanzet om te leven, te genieten, te  

bewegen.  

De kracht van de lente is zo sterk  

dat ze geen smartphone nodig heeft om je 

te bereiken.  



           

 

 

 

 

 Het kriebelteam … 

Op woensdag 26 april ging het kriebelteam op ronde in alle kleuterklassen , het 1e en  

2e leerjaar. 

Oef …  de mama’s vonden geen onaangename diertjes in de haren. 

Dankjewel aan de mama’s omdat ze hier tijd voor maakten !   

 

Familienieuws 

Overlijden 

Mevr. Mariëtte Wuytinck, oma van Matteo en Maxim De Schutter ( K3B-L1B) 

Dhr. Wim D’haese, schoonbroer van juf Brigitte (K2B) 

Aan de familie van de overledene wensen we veel sterkte toe. 

 

Huwelijk 

Mr. Bram ( ICT-coördinator) huwt op 29 april met Katrien Vaarten. 

Aan het jonge paar wensen we veel liefde en geluk toe !      

Heilig Vormsel - Eerste Communie     Samen op weg ... 

Op zaterdag 6 mei om 16 u. ontvangen de kinderen van het 6e leerjaar het Heilig Vormsel. 

We wensen hen proficiat met het hernieuwen van de doopbeloften. 

 

Na de instapviering op 18 maart vieren de kinderen van het 1e leerjaar op zondag 21 mei om 11 u. hun 1e com-

munie. 

Samen met hun gezin, familie, vrienden en parochianen vieren ze voor het eerst eucharistie en mogen ze mee 

zitten aan de tafel van de Heer. 

Hartelijke gelukwensen ! 

VIPruimte  

Op onze school houden we van kinderen die fijn kunnen samenspelen. We hebben hiervoor een mooi uitge-

bouwde speelplaatswerking. Af en toe is er wel eens een ruzie. We stimuleren daarom kinderen om vanuit een 

gesprek dit op te lossen. Een gezellig, rustig plekje op de speelplaats lijkt ons daarvoor geschikt. 

We kunnen materialen recuperen om een VIPhuisje te maken, maar zijn nog op zoek naar wat hulp van handige 

papa’s of opa’s. Het is de bedoeling om samen met kinderen van het 5e /6e leerjaar op enkele namiddagen het 

huisje op te bouwen. 

Handige papa’s of opa’s mogen aan de juf/meester, of het secretariaat hun contactgegevens doorgeven. We ne-

men daarna contact op om data af te spreken. 

Hartelijk dank om dit samen mee uit te bouwen ! 



MAANDKALENDER MEI 2017 

Maandag 1  KS-LS   Dag van de arbeid—geen school 

Dinsdag 2  L2 L3   naar de bib 

    K3   naar de bib 

    KS-LS   Personeelsvergadering - geen studie  

Woensdag 3  L1 L2   Zwemmen        € 2,00 

    K3A   Stagejuf in de klas 

Donderdag 4  K3A   Stagejuf. in de klas 

Vrijdag        5    K2         Rollebolle VM              € 5,50 

     K3A         Stagejuf. in de klas 

    L5   Zwemmen        € 2,00 

    L3A   Leerwandeling in de Kalkense meersen   € 3,00 

    L6   Poppenkast in de kleuterschool 

Zaterdag 6  KS   Openklasdag 

    L6   Heilig Vormsel 

Disndag 9  L4   Uitstap Brussel       € 15,00 

    K3   Herhaling schrijfdans 

       Ouderraad 

Woensdag 10  KS-LS   Pedagogische studiedag—geen school 

Donderdag 11  LS   Rapport 

    K3   Zwemmen 

Vrijdag 12  LS   Rapport 

    L5   Sportdag        € 4,50 

    L6   Sportdag        € 13,00 

Zondag 14  KS-LS   Moederdag 

Dinsdag 16  L5   Fietsdiploma 

    L6   Bezoek Technologica voormiddag    € 7,70 

Woensdag 17  L1 L2   Zwemmen        € 2,00 

Donderdag 18  K2   Bezoek Tinteltuin-Gent      € 6,00 

Vrijdag 19  L3 L4   Sportdag        € 4,50 

    L6   Zwemmen        € 2,00 

    K3   Poppenspel door leerlingen 6LA 

Zondag 21  L1   Eerste Communie 



Woensdag  24  KS LS   Klasfoto 

     L3 L4   Zwemmen      € 2,00 

     L1 L2 L3  SVS sportnamiddag Dans 

     L6   Fietstocht 

Donderdag     25  KS-LS       O.L.H.-Hemelvaart  geen school 

Vrijdag      26  KS-LS       Brugdag geen school 

Dinsdag     30  KS-LS       Personeelsvergadering—geen studie 

Woensdag      31  L1 L2   Zwemmen      € 2,00 

 

 

 

   

 

 

 


