SCHOOLINFO MEI 2019

GEVEN
Welke betekenis genereus zijn voor jou ook heeft,
het gaat altijd om GEVEN met een groot hart.
Je kunt genereus zijn in je woorden,
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in je spreken,
in het geven van geld,
in materiële giften.
Hoe gul ben je in het geven van kansen?
Hoe vrijgevig ben je met je tijd?
Je kunt royaal je aandacht geven,
kwistig zijn in het geven van ruimte.
Je kunt ook grootmoedig vergiffenis geven.
Het gebeurt zomaar, onbaatzuchtig.
Het is een vrijwillig geven, zonder iets in ruil te verlangen.
Genereus zijn is een uiting van graag zien.
Het gaat uiteindelijk steeds om het geven van liefde,
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zelfvergeten, terughoudend,
geduldig, de ander waarlijk ter harte nemend, zonder op te dringen.
Een mooi voorbeeld van genereuze liefde in onze menselijke wereld
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is de liefde van ouders voor hun kinderen.
Kruiden wij ons onderwijs met een snuifje ouderliefde?

Alle kinderen die hun 1e communie vieren, het heilig vormsel ontvangen en
hun lentefeest vieren, willen wij namens het schoolteam van harte proficiat
wensen en vooral dat het een onvergetelijke dag mag worden!

Scholenveldloop 24 april 2019
Nadat in september de scholenveldloop in extremis afgelast werd door noodweer, kon op woensdag 24
april een aangepaste veldloop doorgaan. Deze werd gecombineerd met de buitenspeeldag. Het werd een
zeer geslaagde namiddag. Na een spetterende start, wat temporiseren, aanmoedigingen van supporters
en een laatste inspanning tot aan de eindmeet konden heel wat kinderen het
podium betreden met hun 1e, 2e of 3e plaats. Al onze deelnemers zetten hun
beste beentjes voor en verdienen felicitaties. We zeggen dan ook graag aan
iedereen “Knap gedaan jongens en meisjes!”.
Ze keerden daarna allen glunderend huiswaarts met een mooie medaille.
Enkele weetjes...
De helft van de kinderen uit de lagere school nam deel aan de scholenveldloop.
Onze school vaardigde ook het grootst aantal deelnemers af.

Familienieuws
Geboorte
Flo, zusje van Vic uit de Dolfijnenklas
Lou, zusje van Jef uit de Bijtjesklas
Merel, zusje van Marijn uit de Dolfijnenklas en kleindochter van juf Ann (L6A)
Hartelijke gelukwensen bij deze wonderlijke gebeurtenissen!
Overlijden
René Borgelioen, vader van Marleen Borgelioen (oud-leerkracht) en overgrootvader van Noor (Vlinderklas) en Hanna (Bijtjesklas)
Aan de familie van de overledene wensen we veel sterkte en steun toe!

De eerste communie in 2020 is voorzien op 17 mei.

Buitenspeeldag— donderdag 25 april
Ondanks het minder goede weer hebben de kleuters van een zeer geslaagde buitenspeeldag kunnen genieten. Fietsen, spelen in de zandbak, bellen blazen, spelletjes op het grasplein en samen fruit eten of een
koek verorberen vonden ze allen heel fijn. “Juf, wanneer gaan we nu echt spelen?” klonk het hier en daar

Evacuatie 30 april
De evacuatie tijdens de middagpauze met zowel de kinderen die een warme maaltijd eten, als de boterhameters is zeer vlot verlopen. De kinderen van de lagere school droegen veel zorg voor de kleuters tijdens het evacueren naar de grote parking.

Hoera ! Het is weer lente!
Tijdens een lentewandeling in de omgeving van de school hebben we
kunnen genieten van al het mooie in de natuur: het groene gras, de
bloemetjes, de diertjes en hun jongen.
De kleuters en peuters hadden veel bewondering voor alles wat
groeit en bloeit.
Daarna maakten we in de klas bloemen, schilderden bloemen, een
liedje over zon en zaadje werd aangeleerd….
Het was een thema waarin veel te zien en te beleven viel!
Juf. Christine (Bijtjesklas)

Jeugdboekenmaand
Naar aanleiding van de jeugdboekenmaand kwam de auteur Guy
Daniëls een auteurslezing geven voor de leerlingen van het derde tot
en met zesde leerjaar. We kregen uitleg over hoe een prentenboek tot
stand komt en nadien kreeg elke klas het materiaal en de handleiding
om zelf een prentenboek van Guy Daniëls te vervolledigen volgens eigen
inspiratie. Er moesten tekeningen gemaakt en teksten geschreven worden. Nadien moesten de katernen
met naald en draad worden ingebonden en uiteindelijk werd het geheel aan de kaft vast gekleefd.
Een hele klus, maar een zeer leuke en leerrijke ervaring voor iedereen.

Opbrengst Broederlijk Delen 2019
Dit jaar luidde de actie van Broederlijk Delen Holy Guacamole! Wij organiseerden een fruitsap– en koffiestop. Heel wat kinderen stopten ook nog een kleine bijdrage in het spaardoosje.
Wij kunnen aan Broederlijk Delen het mooie bedrag van € 340 overmaken..
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Woensdag

1

GEEN SCHOOL:

dag van de arbeid

Donderdag

2

1L
4L

Boerderijklas te Loppem t.e.m. 3 mei
Voetgangersexamen

4LA

Fietsdiploma

Vrijdag

3

LS

Rapport

Zaterdag

4

2L

Viering Moederdag op school

3KA, 1L

Zwemmen

4LB

Fietsdiploma

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

8

€ 3,5 - € 4,5

Donderdag

9

3LB

Leerwandeling - Kalkense meersen

Vrijdag

10

KS
3L

Poppenkast voor de kleuters door 6L
Zwemmen om 12.50u op school zijn! € 4,5

3KB

Bib
HEILIG VORMSEL

Zaterdag

11

6L

Zondag

12

MOEDERDAG

€3

-------------------------Maandag

13

2L

Bib

Dinsdag

14

3KA, 6LA

Bib
Oudercomité

Woensdag

15

3KA, 1L

Zwemmen

€ 3,5 - € 4,5

Donderdag

16

3L, 4L

Sportdag

€5

Vrijdag

17

5L, 6L

Sportdag

€5

-------------------------Dinsdag

21

3L, 4L, 5L, 6L

GEEN STUDIE ( personeelsvergadering)

Woensdag

22

4L
1L, 3KB
6L

Stadsklassen te Brussel t.e.m. 24 mei
Zwemmen
€ 4,5 - € 3,5
Fietstocht langs de scholen van Wetteren,
georganiseerd door de gemeente

Donderdag

23

3LA

Leerwandeling – Kalkense meersen

€3

Vrijdag

24

3K

Sportdag

€5

Zondag

26

1L

Eerste communie

3K

Uitstap Gravensteen Gent

—————————
Woensdag

29

€ 12,5

