SCHOOLINFO APRIL 2019
Als het Pasen is…
God,
als het Pasen is...
is Jezus opgestaan uit het graf.
Wij zien dan de paaskaars, het licht van Jezus.
Wij zien al die andere dingen die bij Pasen horen.
Wat zijn er vandaag veel verhalen!
We bidden dat dat licht van Pasen mag schijnen,
God, in onze wereld.
Om blijdschap te brengen.
Om mensen te helpen die alleen zijn of verdrietig.
Dat donkere stenen mogen veranderen
in stenen met veel kleuren.
Dank U wel God, U maakt ons blij,
U hoort bij ons.
Amen.

KIJKVOORMIDDAG ZATERDAG 27 APRIL OM 10 U
IN DE KLEUTERSCHOOL
IN DE LAGERE SCHOOL
INFOMOMENT IN HET 1E LEERJAAR
Wij voorzien opvang voor de kleuters (ook broers en zussen) terwijl mama en papa
naar het infomoment komen.
Na de info is er gelegenheid tot napraten bij een hapje en een drankje.
Graag tot dan!

Schoolfeest 22 en 23 juni 2019
De voorbereidingen voor het schoolfeest zijn gestart.
De lied– en danskeuze is gemaakt waardoor het dansspektakel stilaan vorm
krijgt.
Zowel op zaterdag 22 als zondag 23 juni brengen de kinderen dansnummertjes.
We kunnen echter niet alle kinderen hun act op beide dagen laten uitvoeren en hebben dus een
verdeling opgemaakt.
Op zaterdag 22 juni om 15 u. treden de kinderen van klas 1B, 6A, 4A, 4B, 3A, L2 op evenals de kleuters
van juf Christine uit de Bijtjesklas en de kleuters uit de Koalaklas.
Zondag 23 juni brengen de kinderen van klas 1A, 6B, 3B, 5B en de kleuters uit de Vlinderklas, Dolfijnenklas en Bijtjesklas van juf Els het spektakel een tweede maal.
Het belooft opnieuw een fantastisch gebeuren te worden!
Reserveer dus zeker het schoolfeestweekend!

Erfgoededucatie—erfgoeddag
De kinderen van het 3e en 4e leerjaar brachten een bezoek aan het kasteel van Laarne. Zij kregen er een
rondleiding en daarna was een workshop voorzien. Op school werken ze nu verder aan het maken van
een kijkdoos. Op zondag 28 mei kunnen jullie het creatief ontwerp gaan bewonderen in het kasteel.

Familienieuws
Geboorte
Giulia, zus van Lily-Rose uit L1B
Amélie, dochtertje van juf Jolien (juf L4A)
Hartelijke gelukwensen aan de fiere ouders bij deze wonderlijke
gebeurtenissen!

Om te noteren
In 2020 is het Heilig Vormsel in Kalken voorzien op zaterdag 2 mei (namiddag).

Buitenlesdag— donderdag 25 april
Met deze 3de buitenlesdag laat MOS (Milieuopvoeding op school) de scholen kennismaken met het
buiten lesgeven (outdoor education). Buiten leren, buiten spelen en buiten bewegen is leuk en heeft een
gunstig effect op het welzijn en de leerprestaties. Lichamelijke opvoeding, knutselen, leren over de
natuur, … maar ook taal- en rekenlessen zijn buiten vaak veel leuker dan binnen.
Wij hopen dat het een stralende dag wordt want wij doen ook mee!

Jeugdboekenmaand
Op donderdag 21 maart kwam Guy Daniëls met zijn verteltent (actiefmeespeel-verteltheater) naar onze school.
Hij vertelde het boek “Doe zoals ik, Max”.

Het verhaal gaat over Max de straathond. Hij wordt door enkele kinderen de stad uit gepest. Hij vlucht
naar het bos. Tuur de egel wil Max leren zich te verdedigen. Misschien stekels opzetten? Of wegvliegen
zoals Sofie de ekster? Zelfs Bert de kikker heeft een oplossing voor Max. Maar dan komen die akelige
kinderen weer opdagen…
Het is een dapper verhaal over vriendschap en zelfverdediging maar ook over pesten. De kleuters mochten plaats nemen in de verteltent en konden actief meedoen. Ze hebben er echt van genoten.
Ben je nieuwsgierig geworden naar de belevenissen in de verteltent? Kijk dan op de schoolwebsite want
daar vind je nog meer foto’s.
Juf Brigitte van de dolfijnenklas

KALENDER APRIL 2019

Maandag

1

3L
Sherborne
6L
Scholenbezoek Scheppers (voormiddag)
4L, 5L, 6L Boeteviering (namiddag)

Dinsdag

2

19u.

Werkgroep speelplaats

20 u.

Oudercomité

2L, 5LB

Zwemmen

Woensdag

3

Donderdag

4

€ 4,5

We zingen het schoollied in.
GEEN STUDIE: personeelsvergadering

---------------------- PAASVAKANTIE VAN MAANDAG 8 APRIL TOT EN MET
PAASMAANDAG 22 APRIL 2019

Dinsdag

23

KS - LS
3L, 4L
3K, 6L

DE PAASKLOKKEN ZIJN GEWEEST– WE RAPEN PAASEITJES
Workshop op school: STEM (kunst met polarisatie)
Bib

Woensdag

24

3KB, 1L

Zwemmen
Scholenveldloop + Buitenspeeldag

Donderdag

25

3L
6L
KS - LS

Bib
CLB op school
Buitenlesdag

Vrijdag

26

3L
3L
5L

Bib
Zwemmen (nm)
Leerlingenraad
Leerwandeling – Gent + bezoek STAM

27

KS - LS

Openklasdag vanaf 10.00u

1 mei

VERLOFDAG

Zaterdag

---------------------Woensdag

€ 3,5 - € 4,5

€ 4,5
€9

