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De spreeKBallON

Beste ouders
Corona, corona, corona…een woord dat we bijna niet meer kunnen
horen. We dachten dat het dit schooljaar beter zou zijn, maar niets is
minder waar. Door de vele leerlingen in quarantaine wordt het voor
de leerkrachten een hele opgave om iedereen op hetzelfde niveau te
krijgen. We blijven echter verder doen en proberen positief te blijven
op de eerste plaats voor onze leerlingen. Het heeft immers geen zin
om over genomen maatregelen te discussiëren. We moeten immers
doen wat men ons oplegt. Is dit altijd gemakkelijk? Absoluut niet,
maar onze kinderen doen ons telkens weer versteld staan hoe
flexibel ze zijn.
Ondertussen alweer een trimester voorbij met heel wat leuke ( soms
vernieuwende) activiteiten. Hou onze facebook zeker in de gaten,
maar ook op de website vinden jullie nog veel meer foto’s van de
voorbije activiteiten.
Iedereen kent wel iemand gestorven aan het vreselijke virus of door
een andere ziekte. In november stonden Allerheiligen en Allerzielen
centraal. Een bezoek aan het kerkhof. Stilstaan bij wat mooi is
geweest. Verdriet en dankbaarheid. Iedere grafsteen een eigen
verhaal. Elkaar troosten. Diepe verbondenheid over alles heen,
draagkracht om verder te gaan.
Toen kwam december. De Sint op onze school! Overal blije
gezichten!
December. Adventstijd. Wachten. Verlangen. Hopen. Uitzien naar
nieuw leven. Hunkeren naar vrede voor alle mensen. Een kind wordt
geboren, gedragen in liefde.
Ik wens jullie, beste ouders en leerlingen, dat er altijd hoop mag zijn
en dat jullie blijven geloven dat er altijd toekomst is, ondanks en
dankzij alles.

Ook het leerkrachtenteam blijft rotsvast hopen en geloven in een
betere toekomst maar gaat nu eerst genieten van een meer dan
welverdiende vakantie. Dan beginnen we opnieuw met een schone
lei.
Geniet van jullie verdiende vakantie in jullie gezin!!!
Tot 10 januari!
Katrien De Smet
Directeur

Welzijnszorg
We komen op voor de rechten van mensen in alle vormen van
armoede. We willen hen uit het duister halen, we plaatsen hen voor
het voetlicht. Bij de volgende tekst staan we even stil:
Vele vormen van armoede
Materieel arm zijn
is geen geld hebben
om het levensnoodzakelijke
te kunnen kopen.
Is het heel zuinig aandoen en cijferen.
Is hulp vragen bij moeilijke formulieren.
Is een bezoek aan de dokter uitstellen.
Vaak missen mensen in armoede
dan ook verbinding en contact.
Hoe moeilijk is het om die vicieuze
cirkel te doorbreken?
Er zijn veel vormen van armoede.
Je kan o.a. gevoelsarm, taalarm,
fantasiearm, zuurstofarm,
kansarm, contactarm… zijn.
Iedere mens kreeg talenten mee.
Iedere mens is ook beperkt in zijn mogelijkheden.
Als je de gehele mens bekijkt, dan is
iedereen arm en tegelijk ook rijk.
Helpen we elkaar?
Zijn we solidair?
Delen en wisselen we uit
wie we zijn en wat we hebben?
Mensen zijn bondgenoten.
Ze cijferen zich weg.
Ze verbinden.

Doe ons hart kloppen
voor mensen in armoede.
Stimuleer ons inlevingsvermogen.
Geef ons woorden van vrede en samenhorigheid.

Zet onze voeten op weg
naar gerechtigheid en vrede.

Geef ons handen die delen
en werken aan gelijkberechtiging.

Help ons wegen gaan van verbinding.
Doe ons opkomen voor wie in nood is.

Advent: wie zet je in het licht?
Niet enkel woorden, ook daden
In de tijd van het jaar
dat de duisternis veel plaats inneemt,
snakt een mens naar licht.
Onze kunstverlichting draait
dan op volle toeren.
Alsof onze energiebron nooit
opdroogt.
Maar hoe feeëriek glitter en glans
ook lijken,
hartverwarmend zijn ze niet echt.
Ze voeden ons innerlijk niet.
Mensen hunkeren naar
erkenning en vrede.
Zeker mensen die zich eenzaam,
alleen,
in de steek gelaten voelen,
omdat ze de maatschappelijke
norm niet halen.
Kijk eens naar het spel van
kaarsenvlammen,
bij een kampvuur in de open haard, in de adventsliturgie.
Vanuit het donker komt het licht
en elke week brandt er een rode kaars meer
op de groene krans.
Tot de cirkel rond is.
En dan is het Kerstmis,
een hartverwarmend feest!
Zeker in kersttijd bezit warm licht
de kracht om mensen te verbinden!

Sinterklaas zijn pakjesboot...
De hulp van onze zonnetjes werd ingeroepen.... Bas kwam op
bezoek in onze klas met een heel belangrijke mededeling: in
opdracht van Sint en Piet moest hij op zoek naar een goeie
boot om aan te komen in Oudenaarde.
Bas was wel een beetje overdonderd want helemaal alleen
een boot moeten zoeken die perfect is voor de Sint?
Dat is wel een moeilijke opdracht…

De zonneklas kwam graag ter hulp!!
We gingen van start door alle boten in onze klas te zoeken.
Zit daar de perfecte boot voor de Sint tussen?

We moesten meten en vergelijken maar kwamen al snel tot
de vaststelling dat geen enkele van onze bootjes groot
genoeg was.

Er zat maar één ding op.... Tijd om te zoeken naar een grote
boot. Dat
vroeg om
een
uitstapje
naar de
Schelde en
de
jachthaven.

Onze zonnetjes
vonden het
super.
Wij waren net op
tijd om te kijken
hoe een
hele grote boot
door de sluis
kwam.

In de jachthaven
waren de boten
een stuk kleiner
dan die op de Schelde.

Toch zagen we enkele perfecte boten voor de Sint. Bas kon
zeker aan Sinterklaas laten weten dat wij een hele goeie boot
gevonden hadden.
Stiekem vonden wij de boten zelf zo leuk dat we ook in onze
klas graag verder wilden leren over boten. Onze hele klas
werd omgetoverd.

Het was een superleuke tijd!

Dank u Sinterklaas en Piet voor de leuke geschenkjes die wij
Kregen. Hopelijk tot volgend jaar!
Groetjes uit de zonneklas!

Hallo hallo halloween!
Dit jaar wilden we opnieuw de periode
voor de herfstvakantie afsluiten met een
halloween‘feestje’. De kleuters mochten
verkleed naar school komen.
We dansten op passende muziek en
keken naar een film. Ook maakten we
wafeltjes voor ons feest. We maakten
het deeg met de kleuterklassen samen
en daarna bakten we elk in onze eigen
klas lekkere wafeltjes… We hadden er
zelfs genoeg gebakken om er de dag
erna in het bos nog eens van te smullen!

De beginletter...
Dit schooljaar werken we met de 3de
kleuterklas om de 2 weken met een
nieuwe beginletter, passend in ons thema.
Pompom, de praatpop, brengt deze
nieuwe letter steeds aan. We hebben al de
‘B’ van boekentas gehad, de ‘V’ van
verjaardag, de ‘N’ van noot, de ‘R’ van
regen, de ‘S’ van Sinterklaas en de ‘F’ van
feest.

Elke keer mogen de 3de kleuters één voorwerp meebrengen
van thuis dat met die letter begint. We bespreken onze
voorwerpen en zoeken nog extra voorwerpen in de klas. We
kunnen woordkaarten naschrijven in onze schrijfhoek, we
verzamelen prenten met die letter op een blad, we schrijven
deze letter in
blokletters…

In de Rikki-klas begonnen we vol goede moed en enthousiasme aan
het thema kerst. We deden allemaal leuke activiteiten om de
kerststemming er in te brengen … maar het Corona-beestje strooide
roet in het eten! Na amper 2 dagen werd onze kerststemming
omgeruild voor een weekje quarantaine. Dit was uiteraard heel
jammer, maar het belangrijkste was dat onze Rikki-vriendjes gezond
bleven en dat de zieke vriendjes goed konden rusten!
Gelukkig kunnen we jullie nog enkele sfeerbeelden tonen van wat we
die eerste 2 dagen deden in onze klas. We maakten een leuke
nieuwjaarsbrief, oefenden ons versje en versierden onze kerstboom.
En dat laatste vonden we heel leuk! Eerst mochten we vertellen wat
we eigenlijk zo leuk vinden aan Kerstmis. Veel van onze vriendjes
vinden het stiekem toch wel een beetje leuk om een cadeautje te
krijgen die onder de kerstboom ligt
. Maar er waren ook kinderen
die het fijn vonden om gezellig samen feest te vieren met onze
familie. (mits normale omstandigheden natuurlijk, als er geen sprake
zou zijn van Corona
) Of er waren ook vriendjes die vertelden dat
ze met kerst thuis altijd liedjes zingen en dat ze dat zo prettig vinden.
Kortom in de Rikki-klas houden we van kerst dus konden we eindelijk
die kale boom omtoveren tot een prachtig versierde kerstboom.
Heel veel kerstgroetjes,
De Rikki-klas.

IK BEN SOFIE VAN HEUVERSWIJN EN IK BEN EVEN TERUG
MOGEN GAAN WERKEN IN KBO NEDERENAME.
MET MONDMASKER MAAR DAT DRAAGDE IK MET HEEL VEEL
PLEZIER OM DE KINDJES EN DE JUFFEN EN MIJ ZELF TE
BESCHERMEN
IK GA WERKEN OP DINSDAG EN DONDERDAG VAN 8.00 TOT
14.45U.
EINDELIJK TERUG NA 1 JAAR EN ZOVEEL MAANDEN.
IK MOCHT EERST STARTEN MET LAMINEREN EN KNIPPEN.
DAARNA MOCHT IK KENNIS MAKEN MET DE LIEVE
KLEUTERTJES EN DE LIEVE JUFFEN.
HET WAS ECHT SUPERLEUK OM ZE ALLEMAAL WEER TERUG TE
ZIEN.
IK MOCHT IK HEN FLESJES OPENEN.
DAN WAS HET SPEELTIJD EN HAD IK PAUZE.
NA DE PAUZE MOCHT IK EEN COMPUTERWERKJE DOEN EN
TOEN WAS HET TERUG PAUZE.
IN DE MIDDAG MOCHT IK IN DE REFTER DE BORDJES AFKUISEN
VAN HET LAGER EN DE KLEUTERS.
NA DE MIDDAG DEED IK VERDER AAN MIJN WERKJE VAN
LAMINEREN EN UITKNIPPEN.
HET WAS ECHT EEN ZEER SUPER MOOIE GEVULDE DAG? MET
VEEL LEUKE EN SUPER LEUKE WERKJES.
IK HEB ER ECHT VAN GENOTEN VAN DE SUPERLEUKE
DAGEN MAAR VOORLOPIG BEN IK TERUG THUIS
OMDAT ER TERUG VEEL VIRUS ROND GAAT
MAAR IK HOOP DAT HET RAP BETER WORD DAT IK ZEER RAP
TERUG MAG GAAN
WANT IK MIS JULLIE ZO ERG
VELE GROETJES VAN JUF SOFIE

Samenwerken in het eerste leerjaar
In het WO-thema 'Allemaal vriendjes' leerden de
kinderen van het eerste leerjaar samenwerken. Wanneer
we onze talenten samen bundelen, kunnen we verder
geraken. Het ene vriendje kan mooi tekenen, het andere
vriendinnetje kan goed puzzelen.
Iedereen krijgt een rol in ons groepje: een leider, een
tijdsbewaker, een schrijver, een materiaalmeester en een
helper.

Daarna gaan we aan de slag en zo lukt het wonderwel!
We maakten een tangram, woorden uit letters en een
zwarte piet.

De kinderen van het eerste leerjaar
wensen jullie warme kerstdagen en veel
geluk in 2022!
Vrije dagen 2de trimester

In het 2de leerjaar…
Kronkeldiedoe
Eerst reden we met de fietsen. Dan hebben we met de grote
bal gespeeld. Het eerste leerjaar deed mee. We sprongen in het
rupsenspringkasteel. We deden een loopspel met lichtgevende
kegels.
Mathea en Sue

Naar de dierenarts
Stella ging naar de dierenarts. Zij moest eerst naar haar hart
laten luisteren. Daarna in haar oren laten kijken en op de
weegschaal. De dierenarts keek ook naar haar poten. Dan
kreeg de hond een snoepje en was het gedaan.
De dierenarts gebruikt een scanner. En ook een speciale
machine. Ze doet ook operaties. Ze hebben ook benchen voor
zieke beestjes. Ze komen ook de beestjes halen.
Ynske en Alizée, Nicolas en Renesmée

Naar het bos
We gingen samen met het eerste leerjaar naar het bos. De klas
heeft opdrachten met de kabouters gedaan. Daarna hebben we
gepicknickt in het bos. We hebben gespeeld en de klas heeft
veel leuke dingen gedaan.
Daan en Lotte

Leeshonden
We gingen eerst naar de bib. Daar kozen we een boek uit.
Toen gingen we per nummer voorlezen. Als er iemand in de
voorleeskamer was, moest er iemand wachten op de stoel. En
we moesten voorlezen voor Stella of Romy, op een dekentje.
Na het voorlezen kregen de honden een koekje.
Lander en Marie-lou

Voorlezen
Het 5de leerjaar leest een boek voor aan ons. Het ging over een
egel die naar een feest mocht en hij geeft een brief aan het
konijn. Het konijn zei dat er nog taart was en de egel vroeg
een stukje. Maar plots viel de egel op de tafel en de tafel was
kapot. De egel had het opgeruimd en het konijn was blij.
Nadien mochten we een spelletje spelen.
Ibrahim en Amber

Zaadbollen
Eerst knippen we de bovenkant van
het brik eraf. En dan knippen we het
touwtje een beetje af. Dan hebben we
het vet gesmolten. Als het vet smelt,
gaan we het vogelzaad wegen. Het
vet is gesmolten, dan doen we het
vogelzaad erbij. Als de zaadbollen
klaar waren, hebben we ze in de
boom gehangen.
Ella en Amelia

Sint
Eerst hebben we de mijter in de klas gemaakt. We hebben het
danslied geoefend. Dan gingen we naar de zaal. We dansten
voor Sint en piet. Dan gingen we weg en zongen we ‘dag
Sinterklaasje’. We hebben veel cadeautjes gekregen.
Warre en Yuna

Dopjesactie
Eerst hebben we een brief meegekregen. En zo wisten we
welke dopjes we mogen meebrengen en welke niet. Geen
aluminium! Er mogen alleen plastic dopjes in de zak. We
sparen de dopjes voor de blindegeleidehonden, want die
kosten veel centjes.
Sarah en Ashura

MUZODAGEN
DERDE LEERJAAR
In de maand oktober hebben we met onze klas deelgenomen
aan de muzodagen. Gedurende twee dagen waren we muzisch
bezig o.l.v. leerkrachten uit de teken- en de muziekacademie.
‘Cirkels’ was het thema waar we rond werkten. Onze
creativiteit werd enorm geprikkeld.
Julie:

Ik vond de tekenacademie superleuk omdat we
vormpjes en boekjes gemaakt hebben. En dat was
mooi. We hebben met stickers ook elkaars gezicht
gemaakt.

VOORLEESWEEK
DERDE LEERJAAR
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Marc, onze
trouwe gemachtigde opzichter, kwam in het derde leerjaar een
zelfgeschreven verhaaltje voorlezen. Als een echte auteur gaf Marc
zijn verhaal aan Wout met daarop zijn handtekening. Daarnaast
kregen we ook bezoek van de mama van Maxime en Louis. We
maakten kennis met heel wat sprookjes. Iedereen heeft er van genoten!
Yanis: Ik vond alle verhalen mooi van
Maxime en Louis hun mama.
Die is ze bij ons in de klas komen lezen.

KOOKACTIVITEIT
DERDE LEERJAAR
In het derde leerjaar werken we in de lessen rekenen onder andere aan
de volgende onderwerpen: inhoudsmaten en verhoudingen. Deze
theorielessen koppelen we graag aan de praktijk. De mama van Ilaya
bezorgde ons het recept voor vanille cupcakes. We hebben in de klas
het recept aangepast, want we zijn natuurlijk met 17 leerlingen en dan
hebben we ook nog onze juf. Nadien kwam de mama van Ilaya langs
om in een klein groepje de cupcakes te maken. We hebben lekker
gesmuld.

Beeldbad
Op donderdag 21 en vrijdag 22 oktober mochten de leerlingen van het
4de leerjaar deelnemen aan een MUZO-tweedaagse.
De kinderen werden volledig ondergedompeld in de podium- en
beeldende kunsten. Het werden dus twee muzische dagen!
Enkele reacties van de leerlingen:
Het thema ‘Cirkels’ was
heel leuk! – Camila-Anaïs
Het was fijn en gezellig
om met de hele klas op
uitstap te gaan. – Saar
Sommige opdrachten
vonden buiten plaats, dit
was heel leuk! – Jeff
De pauzes buiten waren
super tof! – Chloé
De opdrachten waren
verrassend! - Ferre

Bezoek van De Voorleesbende: Marieke
Dinsdag 19 oktober kregen we bezoek van De Voorleesbende van VFG
Oost-Vlaanderen. Dit is een leuke groep personen met een handicap
of chronische ziekte met een hart voor kinderen die graag op scholen,
bibliotheken en speelpleinen komt voorlezen.
In het derde en vierde leerjaar kwam Marieke op bezoek, om een
boek voor te lezen. Marieke is volledig blind. Na het voorlezen
mochten de kinderen vragen stellen aan Marieke over haar handicap
en kregen ze heel wat informatie. Heel boeiend!
Marieke las op een interessante manier
voor! Dit was leerrijk om te zien. – Kadans
Marieke las een mooi en bijzonder verhaal
voor. – Elena
Het verhaal paste mooi bij Mariekes
levensverhaal. Beide personen zijn blind. –
Jonah
Speciale ontmoeting! – Camila
Heel gek dat je toch kan lezen, ook al ben
je blind! - Nona

Veldloop
De veldloop ging dit schooljaar door op dinsdag 21 september. Het
derde en vierde leerjaar ging samen te voet naar de atletiekpiste van
Oudenaarde. Na een stevige opwarming op een hindernisparcours en
het leren van enkele dansroutines, mochten de leerlingen in groepjes
het loopparcours verkennen. Daarna was het grote moment
aangebroken en begon de wedstrijd.
Een dikke proficiat aan alle leerlingen voor de inzet en motivatie!
Enkele reacties van de leerlingen:

Het lopen was leuk, maar vermoeiend! – Irina
Het parcours om op te warmen was super tof! – Arzo
Iedereen deed echt zijn best tijdens de wedstrijd! – Ferre
Het was fijn om mijn oude klasgenoten terug te zien! – Rasul
Wat een cool parcours! Ook leuk om vrienden tegen te komen! - Jeff

Voorleesweek
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de
Voorleesweek zet ‘Iedereen Leest’ graag het belang én het plezier van
voorlezen in de kijker.
In het vierde leerjaar kregen de leerlingen iedere dag een filmpje te
zien van 'De voorleesclub'. Deze brengt kinderboeken tot leven op je
scherm. Elke dag las een bekende mama, opa, toffe nonkel of
suikertante een prentenboek voor. Ook mochten we drie mama’s
verwelkomen. De mama van Kyan, Nona en Chloé kwamen een mooi
boekje vertellen aan de klas. Heel fijn om de dag mee af te sluiten!
Nog eens dankjewel om te komen voorlezen! De kinderen hebben
ervan genoten.

Verjaardag Fiebe – 9 jaar!
Op maandag 18 oktober werd Fiebe uit het vierde leerjaar 9 jaar.
Dat moest gevierd worden! Als kers op de taart nam Fiebe een leuke
verrassing mee voor haar klasgenootjes en dat vonden ze heel fijn.
Een dikke proficiat, Fiebe!

‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar’
Wat deden wij de afgelopen periode?
Deze keer stond/staat er ook reeds heel wat op ons programma:
-

zwemlessen + fietsen heen en terug
strapdag
veldloop
Dans mee voor ADHD
voorleesproject ‘Stap maar op mijn bezemsteel’
toneel ‘De binnenkamer van Binta’
onze dagelijkse lessen
…

Enkele reacties:
We leerden heel wat bij over
ADHD.
Het dansen was leuk!

Het voorlezen verliep vlot.
De kinderen speelden het
spel graag.
De vele mandarijntjes eten
bij de veldloop… zo lekker!
Het toneel was grappig, maar ook ontroerend.
Soms moest je lachen en dan werd je weer stil.
! → Foto’s van het vijfde leerjaar kan je steeds bekijken op de site van
onze school. Het zijn er al veel!

Activiteiten in het 6e leerjaar
De Sint
Ik vond het leuk dat we moesten samenwerken aan de opdrachten als
1 team. Het waren fijne opdrachten en spelletjes. (Joyce)

Wereldoriëntatie: thema ‘ecologische voetafdruk’
Recycleren van kledij

Spandoek
We zochten in de klas naar een
gepaste slogan bij ons thema.
Mijn slogan werd verkozen en
ik zette deze met Noa en Mona
op een spandoek. We hebben
er een weekje aan gewerkt.
Wij zijn overtuigd, jullie ook?
(Manon)

Tekenwedstrijd ‘Stoverij met frieten’ (Marc De Bel)
We mochten een nieuwe boekenkaft ontwerpen voor de wedstrijd van
Marc De Bel. We wonnen met het vijfde en zesde leerjaar prijzen,
waaronder een gesigneerd boek en strips. We waren super fier! (Iljo)

Wereldoriëntatie: thema ‘klaar voor de kosmos?’
We bouwden onze eigen raket om te lanceren

Het was leuk dat we onze raket konden lanceren. Bij mij duurde het
even maar ze vloog uiteindelijk toch de lucht in, naar de ruimte! (Jill)

We bezochten de volkssterrenwacht in Gent

We konden door de oudste telescoop kijken. Het was heel interessante
informatie passend bij ons thema rond de kosmos. (Iljo)

KDOO spel (Sint Bernardus)

Er kwam een leerkracht uit de Bernardus scholengroep in onze klas
met het KDOO spel. Je kwam veel te weten over de scholen door het
spel te spelen. We kregen ook filmfragmenten met een quizvraag. Dit
was zeker de moeite! (Elise)

Terug school op maandag 10 januari!
• Woensdag 26 januari: pedagogische studiedag (geen school
voor de kinderen)
• Maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart: krokusvakantie
• Woensdag 9 maart: pedagogische studiedag (geen school voor
de kinderen)
• Maandag 21 maart: facultatieve verlofdag
• Maandag 4 april t.e.m. maandag (!) 18 april: paasvakantie
Te noteren data, leuk om te weten
Of alle onderstaande activiteiten zullen doorgaan, zal afhangen van …
corona. Hou de kalender op de website in de gaten, die zal zo vlug
mogelijk aangepast worden.
• Dinsdag 18 januari: 20.00 uur: oudercomité
• Vrijdag 21 januari: rapport 2
• Maandag 24 januari:
- instapmoment voor kleuters die starten op 1 februari
- medisch onderzoek L6
• Van 27 januari tot 2 februari: Poëzieweek
• Vrijdag 28 januari: kaas-en wijn take away!!
• Dinsdag 8 februari: alles met de bal: L4 (?)
• Donderdag 17 februari: start zwemmen voor L3 en L4 ??
• Maandag 21 februari: instapmoment voor kleuters die starten
na de krokusvakantie
• Dinsdag 22 februari: brugactiviteit carnaval (K3 – L1)
• Woensdag 23 en donderdag 24 februari: oudercontact lager
• Vrijdag 25 februari: rapport 3 en sportrapport
• Vrijdag 11 maart: 20.00 uur Lentequiz ??
• Dinsdag 15 maart: 20.00 uur: oudercomité
• Donderdag 17 en vrijdag 18 maart: kangoeroewedstrijd

• Zaterdag 19 en zondag 20 maart: optreden met de hele
school!!!
• Dinsdag 22 maart:
- brugactiviteit schrijfdans (K3 – L1)
- oudercontact kleuter
• Woensdag 23 maart: oudercontact L6: advies secundair
onderwijs
• Vrijdag 25 maart:
- medisch onderzoek K1
- auteur/journalist Manu Adriaens in de klas (L5 – L6)
• Maandag 28 maart: instapmoment voor de kleuters die starten
na de paasvakantie
• Week van 28 maart: 5 dagen op stap met L5 en L6
* 28-29-30 maart: 3-daagse voor L5 en L6
* Donderdag 31 maart: uitstap L5 en L6
* Vrijdag 1 april: activiteit L5 en L6
Nog terug in te plannen:
• Boekenbeurs
• Activiteiten in de Woeker
• sportactiviteiten

