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   Dwars door alles heen… allemaal schatten ! 

 

 Mag de lentezon een zegen zijn op je gelaat.  

 Mag de lentebloesem een zegen zijn in je ogen.  

 Mag de meimaand voor jou de geur van weldadigheid verspreiden.  

 Mag het voorjaar het licht van verwachting voor je opwekken.  

 Lieve, witte meiklokjes in hun tuiltje van groen,  

 ze volstaan voor de zegen van dankbaarheid.  

 

Voetgangersexamen 2018— 4e leerjaar 

We wensen alle kinderen van het 4e leerjaar een dikke  

proficiat. Zij behaalden op donderdag 26 april allemaal hun 

attest omdat ze geslaagd zijn voor het voetgangersexamen.  

Dankjewel ook aan de begeleiders! 

 

 

Beste ouders, 

Er is dag in dag uit heel wat te beleven 

op onze school! 

Bij een kijkje op de schoolwebsite kan je 

zoon/dochter vast nog meer fijne herin-

neringen aan jullie vertellen over voor-

bije activiteiten. 



Projectweek van 14 tot 18 mei 

Kinderen krijgen vleugels door kunst, muziek en dans!     

In de week van 14 tot 18 mei zullen zowel de kinderen in de kleuterschool als lagere 

school met verschillende kunstvormen aan de slag gaan. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat kunst en cultuur in de opvoeding 

en het onderwijs van een kind of jongere positieve invloed hebben op de ontwikkeling. Het helpt je om-

gaan met de wereld, jezelf uit te drukken en dingen vanuit een ander perspectief te bekijken. Het is daar-

om niet onlogisch dat deze elementen een grote rol dienen te spelen in de klas en op school. 

Wie op school of thuis aan kunst en cultuur doet, krijgt meer zelfvertrouwen en vergroot zijn sociale 
vaardigheden. Het stelt kinderen in staat zich te ontwikkelen tot mondige en weerbare mensen. 
Daarnaast leert het ze hun eigen cultuur, en daarmee ook hun identiteit te ontwikkelen, te waarde-
ren én te relativeren. 
 
Kunst ontwikkelt de denkvermogens van kinderen. Naast het plezier, de mogelijkheid om  samen iets 

te beleven – wat weer zorgt voor hechting en verbinding– kan beeldende kunst ook zorgen voor een 

betere taalontwikkeling en stimuleert het de hersenen.   

 

Voor de kinderen tot en met het 2e leerjaar staat er een workshop met klankschalen  op het programma. 

Als geschenkje voor moederdag nodigen we daarom graag de mama’s van de kinderen uit die klassen, 

uit.                                                                                                                                                                                 

Vanaf het 3e leerjaar zullen de kinderen begeleid worden bij een workshop met Afrikaanse dans, djembé, 

percussie, boomwhackers, … 

Tijdens de projectweek zullen in verschillende klassen ook verscheidene schilders in de kijker gezet wor-

den. Hierbij maken de kinderen  kennis met de werken van o.a. Friedrich Hundertwasser, Claude Monet, 

Vincent Van Gogh, Andy Warhol, Keith Harring, René Margritte, … Daarna gaan ze zelf aan de slag met 

hun schilderstalenten. 

Op vrijdag18 mei om 15u.tonen de kinderen van het 3e tot 6e leerjaar op de speelplaats (we hopen op 

mooi weer)wat ze in de workshops hebben aangeleerd. 

Vanaf 15.30u. Tot 16.30u. zijn alle ouders en grootouders welkom in alle klassen, zowel in de kleuter-

school als lagere school. De werkjes van de kinderen kunnen er bewonderd worden. De kinderen zullen 

zelf als ervaren gidsen zorgen voor de rondleiding door de klassen heen. 

“Kunst hoeft geen grote K te hebben,  

als je maar droomt, ontdekt en plezier beleeft.” 

Familienieuws 

Geboorte                                                                                                                                             

Jenson, broertje van Lewis uit de Bijenklas.         

Teo, broertje van Twan uit de Bijenklas en Sebe uit de Uiltjesklas. 

Lou, dochtertje van juf Mieke, klas 5A.                                                                    

We wensen de ouders van harte te feliciteren met het wondere leven dat hen als geschenk geboden wordt! 



         

       

Dinsdag 1  Dag van de arbeid: GEEN SCHOOL 

Woensdag 2  L1, K3B  Zwemmen      € 4,5-€ 3,5 

    L6   Fietsexamen 

Vrijdag 4  L3, L4   Sportdag scholengemeenschap   € 6,5 

    L6A   Leeruitstap naar MSK en plantentuin-Gent € 12 

Zondag 6    EERSTE COMMUNIE om 11.00U 

 

Dinsdag 8  L3A   Leerwandeling Kalkense meersen  € 2,5 

    20u.   Oudercomité 

Woensdag  9  L2   Zwemmen      € 4,5 

Donderdag  10    O.L.H. Hemelvaart: GEEN SCHOOL 

Vrijdag  11    Brugdag: GEEN SCHOOL 

 

Zondag 13    MOEDERDAG 

 

Maandag  14  KS - LS  Projectweek: Kunst 

    K1,K3A,K2A,L1B   Workshop met klankschalen   € 1,5 

Dinsdag  15  L1   Eucharistie in O.C.M.W. om 14.00u 

    K1,K2B,K3B,L1A   Workshop met klankschalen    € 1,5 

     

Woensdag  16  1L, K3A  Zwemmen      € 4,5-€ 3,5 

    2L   Workshop met klankschalen    € 1,5 

Vrijdag  18  LS   Rapport 

    3L,4L,5L,6L  Workshop projectweek    € 1,5 

    3L,4L,5L,6L  Toonmoment projectweek – 15u. 

    KS – LS  Open klas moment 15.30u. – 16.30u.  

 

Maandag  21    Pinkstermaandag: GEEN SCHOOL 

Woensdag  23  K3   Uitstap naar het Gravensteen-Gent  € 12.5 

    L2   Zwemmen      € 4,5 

    L6   Fietstocht onder politiebegeleiding 

    L3B   Fietsdiploma 

Donderdag  24    Personeelsvergadering: GEEN STUDIE 

    L5   Sportdag      € 1,5 

Vrijdag  25  L4   Uitstap naar Brussel    € 17 

    L6   Sportdag: Zeilen     € 13 

 

Maandag 28  K2B, L3A  Bib 

Dinsdag  29  K3B, L4, L5, L6 Bib 

Woensdag  30  L1, K3B  Zwemmen      € 4,5-€ 3,5 

Donderdag  31  L2   Bib 
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