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De spreeKBallON 
 

Twee maanden 
net geen negen weken. 
62 dagen, 1488 uren, 

89280 minuten, 
5356800 seconden. 

Vakantie dus. 
Grote vakantie. 

Genieten, zingen  
en dansen. 

Je laten verrassen 
en je op sleeptouw  

laten nemen. 
Mee fladderen 
met de vlinder, 

de natuur verkennen. 
Wegdromen in de wolken. 

 
Leve de vakantie! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beste ouders, 
 
 
Een opnieuw niet zo evident schooljaar loopt op zijn laatste beentjes.  
Gelukkig konden we sedert de paasvakantie opnieuw wat vrijer 
ademen (letterlijk en figuurlijk) waardoor we nog heel wat leuke 
activiteiten/uitstappen konden laten doorgaan.  En… dat voelde zeer 
goed aan zowel voor de kinderen maar ook voor het hele team.      
We hopen dat de kinderen er echt van genoten hebben maar ik 
twijfel daar niet aan wanneer ik de foto’s op de website en op 
facebook zie.  
 
Natuurlijk leven we nog steeds in bijzondere tijden.  Ook al lopen de 
vaccinaties vlot, we mogen zeker niet doen alsof alle corona-ellende 
nu voorbij is.  Maar… we blijven positief en geloven dat het alleen 
maar beter kan worden. 
 
De laatste schooldag werd een voltreffer.  Dankjewel oudercomité 
om ons al die leuke verrassingen te bezorgen.  Vraag maar aan de 
kinderen wat ze ervan vonden. 
 
Wanneer de zomermaanden naderen, gaat alles er anders uitzien en 
gaat iedereen zich anders gedragen.  Het is alsof er een last van onze 
schouders valt, alsof het leven wat lichter wordt.  Ik kan enkel 
wensen dat jullie dat precies zo ervaren. 
 
Er mag wat meer ruimte zijn voor “vrijheid, blijheid”. De meesten 
onder ons hebben straks immers wat vakantie.  Tijd om even de 
professionele zorgen te vergeten, de voetjes af en toe wat omhoog te 
leggen en hopelijk ook te genieten van deugddoende zonnestralen. 
 
Dit gaan we ook doen met het hele team.  De batterijen kunnen niet 
altijd opgeladen zijn.  We nemen gewoon even een onderbreking.  
Dan kunnen we er straks des te harder tegen aan. 
 



 
 
We zien elkaar op dinsdag 30 augustus voor de opendeurdag (tussen 
16.30 u en 18.30 u) en  zeker op donderdag 1 september! 
 
Geniet van jullie vakantie! 
 
Katrien De Smet 
Directeur 
 
Kijk alvast  eens  op de laatste bladen van deze spreekballon.        
Daar vinden jullie belangrijke data voor volgend schooljaar! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

Tijd..... 
 
 
Er is voor alles in het leven een geschikte tijd. 
Er is een tijd om kinderen te krijgen 
en er is een tijd om te sterven. 
Een tijd om planten in de grond te zetten  
en een tijd om planten uit de grond te trekken. 
Een tijd om mensen te doden 
en een tijd om mensen beter te maken. 
Een tijd om dingen af te breken 
en een tijd om dingen op te bouwen. 
Een tijd om te huilen 
en een tijd om te lachen. 
Een tijd om verdriet te hebben 
en een tijd om te dansen. 
Een tijd om samen te slapen 
en een tijd om in je eentje te slapen. 
Een tijd om iemand te omhelzen 
en een tijd om afstand te houden. 
Een tijd om iets te zoeken 
en een tijd om iets te verliezen. 
Een tijd om dingen te bewaren 
en een tijd om dingen weg te gooien. 
Een tijd om iets los te scheuren 
en een tijd om iets heel te maken. 
Een tijd om stil te zijn 
en een tijd om te praten. 
Een tijd om lief te hebben 
en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog 
en er is een tijd voor vrede. 
 
 



Na een schooljaar hard wroeten op de velden en weiden van onze 
klas en van onze school is het nu tijd voor vakantie.  Het weer zat 
geregeld tegen, de grond bleek soms erg zwaar om te bewerken en 
de oogst werd voortdurend bedreigd door een vreemde plaag. Maar 
je hebt planten in de grond gezet.  Nu is het tijd om je hangmat te 
spannen, om zorgen los te laten en om rust in je hoofd toe te laten. 
 
Geniet ervan! 
 

 
 

 



Voor deze vakantie:  mijn wens: 
 
Mijn wens is: 
Dat je minstens één mens mag hebben 
bij wie je geborgen bent, 
in wie je vertrouwen stelt, 
bij wie je thuis kan zijn. 
 
Mijn wens is: 
dat je minstens elke dag één fijn moment 
mag beleven, een ontmoeting, 
een lach, een uitgestoken hand, 
een blik vol begrip, 
iets schoons, iets goeds, 
iets dat je boeit,  
iets waarbij je herademt, 
opnieuw moed krijgt, gaat zingen,  
danken en dienen, 
iets dat je stil maakt, je ontroert, 
iets dat je bidden doet.  
 
Mijn wens is: 
Dat je minstens één mens mag gelukkig maken 
door je spreken, 
je luisteren, je goedheid, 
je aanwezigheid, je vriendschap. 
 
Mijn wens is: 
Dat je dan elke avond zachtjes kan zeggen: 
het leven is goed.  
 
Ward Bruyninckx 
 

 

 

 

 



 

Juf Sofie aan het woord 
 

pensioenfeest voor Jeannette 
Ze kwam aan met een mooie auto. 
Door de kindjes en de juffrouwen werd ze ontvangen op het liedje   
‘Les lacs du Connemara’. 
Daarna hadden de kindjes een dansje op een liedje voor haar 
opgevoerd. Het was prachtig! 
En ze kreeg mooie kunstwerkjes en kadootjes van de kinderen en de 
juffen. Het was zeer mooi! 
En daarna is ze gaan eten met een paar collega’s en mevrouw Katrien. 
Daarna was het middag en heb ik geholpen in de refter, wat ik zeer 
graag doe samen met de juffen. 
En daarna kwam ze terug en werd ze weer ontvangen op het liedje  
‘Mooi is het leven!’ van Jo Vally. 
En daarna hebben we nog genoten van een lekker mooie taart. 
Het was een zeer mooie en leuke dag. Ik heb er zelf van genoten! 
 

schoolfeest 
En ook het schoolfeest was zeer leuk! 
Het thema dit jaar was de wandeltocht ten voordele van Guinee. 
Zeer leuk dat ik dat ook eens mocht mee maken. 
Ik kreeg ook een mooie prijs: een groentemand van bij de boer. 
En de prijs heb ik gewonnen door mee te doen aan de fotokwis. 
Het was moeilijk, maar zeer leuk! 
 
werkjes 
Ik heb zelfs de lettertjes voor de boekenbeurs uitgeknipt. 
Lamineren en knippen is echt allemaal zeer leuk. 
En kopies nemen doe het allemaal zeer graag! 
En ook natuurlijk in de refter helpen, doe ik supergraag! 
 
 

Deze tekst werd geschreven door Sofie Van Heuverswijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Politie op bezoek!  

Veiligheid vinden we allemaal 
heel belangrijk, dus alle 
kleuterklassen gingen aan de 
slag rond verkeer 
en  veiligheid. Elke klas deed 
heel veel dingen rond   

verkeer en rond veiligheid, maar 
het hoogtepunt voor onze 
kleuters was toch het bezoek van 
de politie aan onze school.  
 

 

De kleuters bereidden zich heel goed voor op de 
komst van de  politie.  

 

 
 



In de zonnetjesklas 
hebben ze samen met de juf 
een   

politieauto gebouwd om in te 
spelen.  

 



 

Bij de Anna- en Rikkiklas hebben de kinderen eens heel 
goed  nagedacht wat ze allemaal graag wilden weten en daar 
prachtige  tekeningen van gemaakt. 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het bezoek was enorm leerrijk! Onze kleuters hebben 
genoten!   

De 2 inspecteurs hadden een hoop materiaal 
meegebracht zodat de kinderen alles van heel 
dichtbij konden zien....  

 

 

 

 

 



en zelfs eens mochten passen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Ze vertelden ons ook wat  
we moeten doen als er 
een noodgeval is! Een 
leuk filmpje om eens 
naar te 
kijken:  https://youtu.be
/Dhxbt5ya0qw. 

 
 

 
Samen met de agenten konden de kinderen elk om 
beurt eens  in een echte ‘combi’ zitten en leerden 
ze ook hoe ee correct  moeten oversteken en wat 
de bewegingen van de agent eigenlijk  betekenen. 

(meer foto’s vinden jullie op de schoolwebsite)



 
 

 

 



We zijn de 2 politie inspecteurs heel 
dankbaar dat zij dit wilden doen voor ons!   

 

Nadien kregen we zelfs nog een mailtje dat ook 
zij een superfijne dag beleefd hebben.  

Groetjes van de kleuters 



 

DANK JE WEL AAN ALLE 

CHAUFFEURS! 
 

Dit schooljaar zijn we verschillende keren op stap geweest met 

de kleuters.  

Voor het vervoer konden we steeds rekenen op de hulp van 

onze vrijwilligers (ouders, grootouders, tantes of nonkels …).  

Zonder hen zouden deze uitstappen niet mogelijk zijn, 

daarvoor nogmaals een dikke dank je wel! 

 



 

Pairi Daiza 

 

 



Alise: Ik ben blij dat ik de witte tijgers gezien heb. Ze 

zijn mooi. Ik heb met Sara rondgewandeld. Ik vond de 

vogel met de scherpe bek cool om te zien. 

Roan: De giraffen wandelden rustig rond. De 

struisvogels liepen er ook tussen. Ik vond het leuk om 

dit met de klas te doen omdat ik veel vriendjes heb. 

Kyra: Het was superleuk! De panda’s zijn mijn 

lievelingsdieren. We waren wel moe ’s avonds, we 

sliepen in de bus. 

Madeline: Ik was blij alle dieren te zien. We mochten 

ook in de speeltuin spelen. In de bus kon ik wat spelen 

met Annelien. 

Kawsar: De witte tijger vind ik speciaal omdat hij zo wit 

is. Ik vond het een lange, leuke dag. Ik heb met 

Juliette en Olivia rondgewandeld. 

Sylejman: Mijn lievelingsdieren zijn apen, witte tijgers 

en de rode panda. Het was een leuke dag. Op de bus 

sliep Ylias op mijn schoot. 

Olivia: Er was een giraf en een olifant met een slurf. Er 

waren ook geitjes. 

Dylano: Het hek naast de panda’s was van bamboe 

gemaakt. Ik was blij om een struisvogel in het echt te 

zien. De witte tijger was aan het slapen. 

Aïsja: Er waren grote giraffen. Ze zijn groter dan ik 

dacht. Wij hebben de leeuwen niet gezien. 

  



Verkeerspark 

 

 

Annelien: Het fietsen met de politie vond ik leuk. Mijn 

fiets was helemaal in orde. De juffen staken het 

zebrapad soms over. Het parcours was heel leuk. 



Juliette:  Het was leuk dat de politiemannen erbij 

waren. Het leek op een echte weg. Ik heb veel over de 

borden geleerd. 

Gust: Het fietsen was leuk. Ik ben 1 keer gevallen, 

maar heb me geen pijn gedaan. Ik had een klein beetje 

schrik van de politie. 

Max:  We moesten een parcours afleggen. De politie 

legde ons uit wat de borden betekenen. Je moest 

bochten maken en stoppen wanneer iemand 

oversteekt. Ik ben eens tegen de stoeprand gebotst. 

Sara: We moesten rond de kegels fietsen, dit was een 

beetje moeilijk. Soms vielen ze om. De politie was 

erbij, ik was er niet bang van. 

Ibrahim: Je moet stoppen wanneer je een rood bord 

met ‘stop’ ziet. Het was een beetje leuk. De politie was 

niet streng. 

Lisette: Het was onze eerste keer verkeerspark. De 

politie keek of onze fiets in orde was. Er was ook een 

rondpunt, zo konden we wat oefenen. En de kegels 

waren muren. 

Ylias: Ik kreeg politiecontrole en ik reed te rap! Mijn 

fiets was in orde, 10/10! Ik reed per ongeluk eens over 

de kegels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In het 2de leerjaar… 
Kriebelbeestjes 

We zochten eerst kriebelbeestjes op school. We hebben er 
achter de kerk gevonden. We hebben er met een potje en een 
vergrootglas naar gekeken. Het waren rare kriebelbeestjes 
zoals pissenbedden, lieveheersbeestjes, mieren, spinnen… 
 

 
 
 
 
 
 
 
Marie-Lou, Sue, Sarah 

 
 
 
 
 
 

Woeker: Planeet Nivanir 
We zijn naar de Woeker geweest. Eerst was het donker. De 

blote pop bewoog en dan zeiden de twee acteurs altijd sorry. 
Het onweerde dan een hele nacht en een man zat onder een 
boom. Tenslotte was de show gedaan en dan gingen we naar 
huis. 
Nicolas, Renesmée, Ashura 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Pairi Daiza 
 

Toen we naar Pairi Daiza gingen, zagen we geitjes. We zagen 
ook een mooie, witte pauw. De rode panda klom in de boom. In 
een grote boot zaten er slangen in hokjes. De ijsbeer zagen we 
ook. En dan gingen we terug naar school. 
Lotte, Linde, Warre, Ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gingen naar Pairi Daiza. Eerst zagen we kippen en 

geiten, daarna de roofvogels. Dan de ooievaar en een uil. 

We zagen ook een zeehond. 

 

Mathea, Yuna, Daan 

 
 
 
 



Verkeerspark 

 

 
We pakken onze fiets en doen onze bescherming aan. Dan onze 
fluovest en onze helm. Dan gingen we naar het verkeerspark. 
De politie vertelde erover. We hebben verkeersborden gezien. 
We fietsten op het parcours en dan zijn we terug naar school 
gefietst. 
Alizée, Shahed, Ynske 
 

Sportdag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

We reden naar de sporthal van Oudenaarde. Eerst deden we 
karate. We leerden badmintonnen. We vingen een honkbal. We 

speelden een spelletje met kaarten. We gooiden een basketbal 
in de ring. We speelden ook rugby. 
Ibrahim, Lex, Leyan 
  



 

De papa van Lander vertelt over stripfiguren. 
Eerst kwam de papa van Lander binnen en hij zei dat we een 
stripfiguur gingen tekenen. En dan kregen we een blad en 
moesten we een mond en wenkbrauwen tekenen. We kregen 
nog een blad en daar moesten we een neus en ogen op 
tekenen. Op een laatste blad kwamen het hoofd en de rest. Nu 
moesten we zelf één mannetje tekenen, met superkrachten en 
een naam. 
Lander, Amber en Amelia 

  
 
 

 

 



PAIRI DAIZA - derde leerjaar  
 

 

Alle spreekbeurten waren superleuk! Het leukste vond  ik om met de 

hele klas over het parcours met het touw te lopen. Het bezoek aan de 

zeedieren vond ik tof: walrus, ijsbeer …  

Het was gewoon een top-dag, een keileuke uitstap!  

EMIEL  

 

Ik vond het leuk om de Bengaalse tijgers te bekijken. De stokstaartjes 

en de pinguïns waren ook supertof.  

AMINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was leuk om over mijn dier ‘de sneeuwpanter’ te vertellen.  

WOUT 

 

Ik vond het leuk om naar de dieren te kijken en te luisteren naar de 

spreekbeurten. Ons dier ‘de reuzenpanda’ sliep, maar eenmaal we het 

dier voorstelden, werd hij wakker. Leuk om te zien. 

ILAYA 

 

 

 



We hebben heel veel bijgeleerd door de veel spreekbeurten van de 

dieren: ringstaartmaki, reuzenpanda, stellerzeeleeuw, sneeuwpanter, 

wolf… 

MARGOT 

 

Iedeen was aan het genieten van de dieren en de spreekbeurten. Het 

was een fantastische dag. 

CEDRIC 

 

Ik vond het leuk omdat we zelf een dier mochten voorstellen. 

LANA 

 

 

 
  



DOE AAN SPORT BEURS  

derde leerjaar 
 

 

Tijdens de doe aan sport beurs heb ik kunnen skateboarden. Ik vond 

dit super leuk. Daarnaast deed ik ook muurklimmen, atletiek … 

Volgend jaar wil ik zeker terug meedoen. 

ILAYA 

 

Ik vond het leuk om kennis te maken met verschillende sporten: 

dansen, atletiek, judo, basket … 

JULIE 

 

Het was leuk om de sporten uit te proberen. 

WOUT 

 

Het was leuk omdat we allerlei sporten konden uitproberen: 

muurklimmen, dansen, skaten, rope skipping, tennis, basket …  

LANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bezoek aan Pairi Daiza 
In het vierde leerjaar zijn we volop bezig geweest met het wero-thema ‘Elk 
diertje zijn pleziertje’. We hebben geleerd over gewervelde en ongewervelde 
dieren, de ontwikkeling van dieren, hoe dieren zich aanpassen om te kunnen 
overleven en nog veel meer. De kinderen waren zeer enthousiast!  
 

We wilden dit thema dan ook in stijl afsluiten. Daarom gingen we op maandag 
30 mei naar het dierenpark ‘Pairi Daiza’.  
De kinderen hebben in groepjes van twee een dier gekozen en hierbij een 
identiteitskaart samengesteld. Tijdens het bezoek mochten zij op die manier 
elkaars gids zijn. Het werd een uiterst leerrijke en plezante uitstap! 

 
 
 
 

 
 
  



     Doe aan sport – beurs  
Enkele reacties van de leerlingen van het vierde leerjaar: 
 

Het was leuk om verschillende sporten te kunnen uitproberen – Tiebaut 
 
 

   Het was vermoeiend! Er waren veel vriendelijke mensen die ons hielpen - Chloé 
                                    De speleobox was het leukste! - Fiebe 
 

 
                                                      Leuk dat we samen konden sporten! – Tarja  
 

Rugby en baseball waren de leukste sporten! – Kadans 
 

                                   Het werd een sportieve namiddag! – Saar  
 

        Leuk om tennis eens te proberen. – Elias 
 

                                                                 De balsporten waren heel leuk! – Romée 
 
 
 
 
 
 
 



3L en 4L maken samen spaghetti! 
Het derde leerjaar leerde over het wero-thema ‘Smakelijk en fit’.  
Het vierde leerjaar leerde in de rekenlessen over verhoudingen en maateenheden.  
Het was tijd om de handen in elkaar te slaan! 

 

Op donderdag 21 april hebben de kinderen van het derde en vierde leerjaar samen 

gekookt in de refter. We maakten samen een lekkere spaghetti bolognaise en aten die 

dan gezellig samen op in het zonnetje. Het werd een ontspannende namiddag!  
 



Afscheid van het 4de leerjaar 
Als ik mocht, echt waar, 

dan hield ik je nog een jaar! 
Maar je bent hier nu klaar, 

dus ja, ga nu maar… 
 

Ik zal nog even zwaaien, 
tot voorbij de poort. 

Met  ‘veel geluk’ 
en ‘het ga-je-goed’, 

mijn allerlaatste toverwoord. 
 

En zie ik je weer,  
dan zal ik denken, 

 fier en blij:  
Dat was er toch mooi 

eentje van mij! 
 

 
Mijn lieve vierdekes, wat zal ik jullie missen! 

Jullie waren een TOP-klas! Bedankt voor het leuke schooljaar! 

 

 



 

‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar’ 

Wat deden wij de afgelopen periode?  

 

Na de paasvakantie vliegt het schooljaar aan ons voorbij. Toch konden 

we nog van enkele dingen genieten, naast ons vele werken en leren 

(natuurlijk      ): 

 
- Lego educatie, geschiedenis uitgelegd   
          a.d.h.v. lego: VET! 
- Jazz-festival in de Woeker: feestje! 
- Doe-aan-sport-beurs: zweten… 
- Workshop rond erfgoed: leerrijk 
- Verkeerspark: we kennen de regels 
- Wandeltocht t.v.v. Guinee: onze juf  

heeft dat goed uitgelegd aan ons.        
Het was een leuke en lekkere avond met een mooie opbrengst. 

 
 

- de grote verkeerstoets: nagelbijtend  
spannend 

- de grote toetsenperiode: bloed, zweet en  
          tranen, maar… trots 
Hé, alles met het woord ‘grote’ klonk minder 

aangenaam.  

 

 

Daarnaast kijken we nog uit naar de survivaltriatlon op 28 juni. Ja ja, 

we zijn sportief.  

En… we willen voor eind dit schooljaar onze puzzel van 1500 stukken 

nog afmaken. Wat een uitdaging!  

 



 

We leerden veel in het 5de leerjaar: 

 

     

 

 

 
   

 

  

 

 

   

 
 

 
 

 

 

! → Foto’s van het vijfde leerjaar kan je steeds bekijken op de site van 

onze school.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We nemen afscheid van het zesde leerjaar. 
 

                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hadden een super 

leuke klas en een super 

leuke school!  

Shauna 

We zullen de juffen en 

hun enthousiasme erg 

missen!  

Joyce 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De cover voor het boek 

van Marc de Bel zal mij 

altijd bijblijven.  

Yoran 

Het was misschien het laatste jaar 

maar toch het beste… 

Anna-Lucia 

Ik zal nooit 

de avonturen 

vergeten die 

ik met deze 

klas heb 

beleefd! 

Iljo 

Wiskunde werd 

elk jaar leuker en 

leuker.  

Louis 

Het was een leuk 

schooljaar, maar vooral 

de driedaagse zal ik niet 

vergeten! 

Lise en  Ismail 

De 

lasershooting 

op de 

driedaagse vond 

ik het 

allerleukst.  

Jill 

Het was een 

leuk 

schooljaar, 

maar wiskunde 

was een ander 

verhaal…. 

Jinthe 



Vakantiedagen schooljaar 2022 – 2023 
 

• Woensdag 28 september: pedagogische studiedag → geen 
school voor de kinderen 

• Woensdag 26 oktober: pedagogische studiedag → geen school 
voor de kinderen 

• Maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november: herfstvakantie 

• Vrijdag 11 november: wapenstilstand → geen school 

• Woensdag 30 november: pedagogische studiedag → geen 
school voor de kinderen 

• Maandag 26 december t.e.m. vrijdag 6 januari: kerstvakantie 

• Maandag 30 januari: lokale verlofdag 

• Woensdag 15 februari: pedagogische studiedag →geen school 
voor de kinderen 

• Maandag 20 februari t.e.m. vrijdag 24 februari: krokusvakantie 

• Woensdag 15 maart: pedagogische studiedag →geen school 
voor de kinderen 

• Maandag 27 maart: lokale verlofdag 

• Maandag 3 april t.e.m. vrijdag 14 april: paasvakantie 

• Maandag 1 mei: dag van de arbeid → geen school 

• Donderdag 18 mei (Hemelvaart) en vrijdag 19 mei (brugdag): 
geen school 

• Maandag 29 mei: Pinkstermaandag → geen school 
 
Te noteren data: 
 

• Dinsdag 30 augustus tussen 16.30 u en 18.30 u: opendeurdag 
(Kinderen en ouders maken kennis met de nieuwe klas, de 
nieuwe juf…) 

• Dinsdag 6 september om 19.00 u: infoavond lager (enkel voor 
de ouders) 

• Donderdag 8 september om 19.00 u: infoavond kleuter (enkel 
voor de ouders) 

• Donderdag 27 oktober: eerste oudercontact lager 



• Woensdag 23 november: grootouderfeest (grootouders 
kleuters) 

• Dinsdag 29 november: eerste oudercontact kleuters 

• Vrijdag 27 januari en zaterdag 28 januari: kaas- en wijnavond 

• Zaterdag 25 maart en zondag 26 maart: optreden met de hele 
school (zaal Maskerade te Mater) 

 
Leuk om te weten 
 

• Dinsdag 13 september om 20.00 u: 1ste vergadering 
oudercomité (nieuwe leden van harte welkom!) 

• Vrijdag 16 september: Strapdag 

• Maandag 19 september: Kronkeldidoe (1L en 2L) 

• Dinsdag 15 november om 20.00 uur: 2de vergadering van het 
oudercomité 

• … 
 
Werden reeds ingepland 
 

• Verschillende sport- en culturele activiteiten (voorstellingen in 
de Woeker) 

• Uitstappen n.a.v. thema’s in de klas 

• … 
 
Bekijk regelmatig de kalender op de website. Die wordt telkens 
aangevuld met nieuwe activiteiten en we proberen die zo goed 
mogelijk up-to-date te houden. 
 

 


