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De spreeKBallON
Vakantie
Geef mij een hart dat vakantie kan nemen
zich even kan losmaken van het gareel
van de zorg en de verantwoordelijkheid
dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken
en de lucht en het water en de mensen erbij.
Geef mij een hart dat klein is als een kind
de verrassing beleeft van elke nieuwe horizon
dat zich laat drijven op de wolken en gaat rusten in
de ondergaande zon.
Geef mij een hart dat nog kan luisteren
naar de vogels en kan glimlachen
bij de verre geluiden van koeien
als de morgen begint.
Geef mij een hart, een open hart
en open handen om naar de mensen toe te gaan
te luisteren naar hun verhalen en te snoepen
van hun vriendschap als de avond valt.
Geef mij een hart dat vakantie kan nemen
en dan is het feest al begonnen.
Geniet van een zonnige en deugddoende vakantie!!
Het team van KBO Nederename

Beste ouders
De laatste dagen van het schooljaar 2017-2018 zijn bezig. Ons
thema “ Er zit muziek in jou.“ weerklonk het hele jaar. Men zegt
dat muziek verbindt, heelt en nog veel meer dingen met een mens
doet (zie ook stukje even stil staan …). Ik hoop dat onze kinderen
en ook ons team dit mochten ondervinden doorheen het hele jaar.
Ons schooljaar was één grote muzikale compositie. Vanaf
september kropen we in het vel van de componist om creatief mee
te schrijven aan de partituur. Al zingend sloten we in december
het 1ste trimester af met kerstliederen. We wilden wat warmte
brengen in de koude wintermaanden.
In januari maakten we het goede voornemen om, ondanks alles, te
blijven oefenen en repeteren.
Melodieën, mensen en gebeurtenissen kunnen diep raken. De
wake van de familie Kadrija en het lied “We want you to stay.“
gebracht door de kinderen zinderde na en straalde een warme
gloed uit in de winterperiode van februari.
In maart gaven we met ons optreden een staaltje van groepsgeest
en samenwerking, noodzakelijke dingen om op dezelfde golflengte
te komen. We oogstten daar applaus van een jaar lang
enthousiaste bezieling en gedreven inzet. We mochten daar ook
ondervinden wat gedeeld leiderschap kan betekenen.
In de vastentijd trokken we ons in stilte terug om te herbronnen
en ons leven rijker te maken.
In mei was er ons muzikaal schoolfeest dat met een warme en
sfeervolle uitstraling de ziel van onze school bloot legde.
We gaan nu het schooljaar “ met brio “ afsluiten en we laten de
talenten van onze kinderen de apotheose vormen van ons
geslaagd muzikaal schooljaar.
Dankbaar dat ik de dirigent mag zijn en de toon mag aangeven.
Zonder mijn koorleden echter sta ik nergens.
Laat nu de vakantie maar komen!
Alvast tot 3 september!
Katrien De Smet
Directeur

Er zit muziek in jou… ons thema van dit schooljaar…
Even stilstaan…
Straks komen de festivals er weer aan!
Van rimpelrock tot folkfestival
van groot naar klein,
voor oud en jong.
Over alle kleuren en
levensbeschouwingen heen
verbindt muziek mensen.
Een publiek kan over
alle verschillen heen
een eenheid vormen.
Duizend stemmen, één lied!
Die samenhorigheid zie je
in bijna elke happening
naar voor komen.
Of het nu gaat om een schoolfeest,
een eindejaarsbal, een benefietoptreden
of de groots opgezette festivals,
altijd komt die verbindende kracht naar boven.
Los van welke aard ook,
over alle verschillen heen
vinden mensen elkaar
in het samen muziek maken
en/of samen muziek beleven.
Zulke happenings slagen er zelfs in
om ons boven onszelf te laten uitstijgen.
Het draait niet meer om het IK,
maar om het Wij-gevoel.
Denk maar aan Music for Life!
Iedereen wil daar op één of andere manier
bij betrokken zijn.
We worden geraakt
door iets groter dan onszelf.

Festivalmomenten kunnen “ helend “ zijn.
Of het nu gaat om een hardrock en metal festival,
Gregoriaanse festivals, choral evensongs
of cantatediensten…
Vanuit een diepe verbondenheid
ontstaat een intens gevoel
van dankbaarheid en vreugde.
Dat merk je ook na al die happenings!
De “ ontroerende” beelden
op het einde van een lange festivalnacht,
het slotstuk van een schoolfeest,
het laatste nummer van een dansfeest.
Festivalmomenten kunnen “ verbindend “ zijn.
Verbondenheid die beklijft
en die je verder kan stuwen,
zelfs over grenzen van ziekte en pijn.
Het is méér dan eventjes de “ kick “
van adrenaline voelen.
Jongeren en ouderen getuigen
dat muziek echt verbindend kan werken.
U2 zette het concert “ Live in Paris “ (n.a.v. de aanslagen in Parijs )
in met het nummer “ One life “ en ze hoefden zelf niet te zingen,
het publiek nam het over.
Een moment dat naar de keel grijpt.
Een ode aan de kracht van verbondenheid in muziek,
over alle grenzen heen.
Een filmpje op You Tube toont solidariteit en meevoelen met alle
slachtoffers van terreur en geweld.
Muziek is een positief, profetisch antwoord.

Deze brief en foto’s hebben wij ontvangen…

Op het schoolfeest was er terug een
wedstrijd.
De winnaars waren Bjorn Lambeets en
Dieter Boone.
Zij wonnen een groente- en fruitmand,
gesponsord door Geert Mestdagh.
Proficiat aan de winnaars!

________________________________________________________
Berichtje van Juf Sonia.
Dag hippe vriendjes allemaal
Ik kom met een vrolijk verhaal
Misschien hoorde je het al: ik ga trouwen
Zo kan ik Kathleen voor altijd bij me houwen
We zeggen ‘ja’ op 8 augustus om 15u. in het stadhuis
Misschien zijn jullie die dag gewoon thuis
Sommigen vroegen … mogen we even komen piepen
En drie maal hiep hiep hiepen
Wil je komen koekeloeren … dat mag
ook jullie zijn welkom op die dag
We zouden heel blij zijn om jullie daar te zien
We hebben zelfs een verrassing voorzien.

Heel graag tot dan!!
Kathleen en Juf Sonia.

Talentenshow klas 6!

Carol – zingt als een echte popster!
Mateo – een hardloper eerste klas!
Ilké – zo lenig als een kat!
Dore – houdt de kerk in het midden.
Seppe – tekent zoals een echte kunstenaar!
Ibe – krijgt elk paard getemd!
Siebe – haar levensmotto: ‘lachen is gezond!’
Lore – zorgt met hart en ziel voor alles en iedereen!
Elise – draagt zorg voor jong en oud op onze school!
Leko – laat geen enkel diertje in de steek.
Robbe – heeft een groot gevoel voor humor!
Yander – onze professor in spé!
Guiliano – zet alle tandwielen op een rij.
Yana – is gevoelig, maar staat stevig in haar schoenen.
Emma – zet zich graag in voor anderen!
Danaé – ons creatief meesterbrein!
Jason – helpt ons uit de nood!
Aude – danst de wereld rond!

Schoolfeest
Het schoolfeest was op 26 mei. Je kon heel lekkere ijsjes eten en ’s
avonds frietjes of spaghetti. Voor de kinderen waren er verschillende
workshops van djembé, bodypercussie en slaginstrumenten. De
avond werd voor hen afgesloten met een kinderdisco!
Zoals elk jaar was er ook een ‘visput’ en een rad van fortuin bij juf
Ingrid en juf Ingrid.
Het was een leuke dag!
Elise (L6)

Kerselare
Het was een superleuke wandeltocht, gans de klas stapte mee.We
mochten een kaarsje aansteken in de kapel. Ik deed een wens voor
ons allen: dat we veel geluk mogen hebben in de toekomst!
Ibe (L6)

Run for Ingrid
We gingen met de fiets naar het Liedtspark. We kwamen aan om
9u30, maar we moesten maar lopen om 10u30. De leerkrachten
hadden spelletjes voorzien: touwtrekken, tussen 4 vuren en kubb.
Tijdens de loop losten we elkaar af. We zijn jammer genoeg niet
gewonnen, maar het was supertof!
Guiliano en Leko (L6)

Run for Ingrid
Juf Ingrid was vroeger de beste vriendin van mijn mama (in het
middelbaar). Het lag dus heel gevoelig bij haar dat ik meeliep, dus ik
deed extra mijn best! Het was een lange, lastige, maar zeer leuke
loop! Onze groepjes eindigden uiteindelijk als 3de en 4de in de rij.
Wanneer we wachtten om te starten met de loop, konden we met de
klas spelletjes spelen, bv. touwtrekken of tussen 4 vuren.
De loop ging door in het park van Oudenaarde – het had net
geregend.
Yander (L6)

Techniek
Dit jaar hebben we 2 dagen techniek gekregen op school. De eerste
keer maakten we samen een windmolentje met een lichtje dat van
kleur verandert. De tweede keer maakten we een lavalamp en deden
we verschillende proefjes. Het was super super super leuk en leerrijk!
Aude en Siebe (L6)

Techniek
Ik vond de technieklessen leuk! In de laatste les kregen we een
bundel mee naar huis met allerlei proefjes: ik deed er al enkele thuis.
Ik heb de lavalamp die we op school maakten nog steeds op mijn
kamer staan. Ik heb toen op een leuke wijze iets bijgeleerd!
Seppe (L6)

‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar.’
Meester op de fiets
Top!
Bijgeleerd!
Heel leuk!
Leuk parcours!

Muzikanten gezocht…
- Grappig en leerrijk toneel over het samenstellen van een
muziekgroep.
- De leerlingen herkenden de acteurs/ muzikanten. Dat was
een leuk extraatje.
- De kledij was grappig en kleurrijk.
- We leerden verschillende muziekgenres kennen en
mochten af en toe meedoen met het toneel. Tof!

Doe-aan-sport-beurs
Het 3de, 4de en 5de leerjaar deed
mee aan de Doe-aan-sport-beurs.
De leerlingen leerden
verschillende sporten en
sportgroepen kennen. Ze konden
zich uitleven op springkastelen,
schieten met pijl en boog,
speleologie proberen,

paardrijden, dans, rope skipping … Een sportieve voormiddag die
gerust langer mocht duren (het weer was schitterend)!

Jazz
- We vertrokken om 7.20 uur
naar Bergen op Zoom. Dan was er
een voorstelling van dingen die we
geleerd hebben. Stan
- We liepen eerst mee op
straat achter de Jazz-fanfare. Dan
gingen we naar theaterzaal ‘de
Maagd’. Daar deden we een quiz
en we wonnen. Toen gingen we
eten in de tuin van de pastoor en
dan deden we een speurtocht.
Goderik
- We hebben veel leuke dingen gedaan, zoals met de
fanfare meestappen. De dag sloten we af met een ijsje.
Thiyana
- We hebben ’s middags een frisdrankje gekregen. We
wonnen de quiz: gratis ijsjes voor de klas. Fleur

Kerselare
- Het was ver stappen door steegjes. Dat vond ik heel leuk.
De kapel was mooi. Jammer dat we er niet zo lang
bleven. Maxime
- We stapten 5,5 km lang naar daar. Onderweg deden we
spelletjes. Kylian
- Toen we er waren, zongen we liedjes en daarna mochten
we kaarsen aansteken. Elk voor 0,50 euro. Het was
moeilijk om te stappen, maar makkelijk om aan te komen.
Marcel

Wild van Techniek
De tweede sessie was rond ‘zorg’. We leerden onze handen op een
correcte manier wassen, huidproducten gebruiken, huishoudelijke
gevaren inzien en een zeepje maken.

Afscheid van het vijfde leerjaar
We deden dit schooljaar
veel: Bergen op Zoom met
de bus, Gent met de trein,
de Woeker met de fiets,
Kerselare te voet …
Ook deden we leuke
activiteiten: zeep maken,
houten plantenrekje,
kerstliedjes zingen, Frans
Sinterklaaslied leren,
leuke knutsels…
Het was een tof jaar met een leuke juf. ;-)
De juf gaf leuke, maar ook saaie lessen. De uitstappen waren leuk.
Over dit jaar heb ik weinig negatiefs te zeggen.
Fijn om hier te zijn!
Ik heb veel plezier met deze klas. Wij doen heel zot.
Ik was voor de eerste keer in Nederland!
Grappige momenten en veel gelachen.

Vandaag leer je weer iets bij
Ik heb veel geleerd
Je zal slim worden in het vijfde
Frans leer je gemakkelijk
De slimste klas van school
En streng is ze niet:
Sylvie, onze juf.

! → Foto’s van het vijfde leerjaar kan je steeds bekijken op de site van
onze school.
KBO-scholen in de prijzen op scholenconcert
OUDENAARDE - KBO Bevere, KBO Nederename en KBO
Volkegem namen deel aan het FanJazzyic
Basisscholenconcert in de Nederlandse
verbroederingsgemeente Bergen op Zoom. Dit concert is
een educatief project rond jazzmuziek voor leerlingen van
het vijfde leerjaar. KBO Nederename kreeg de prijs voor de
"beste quizzer" en KBO Bevere kreeg voor de vierde maal
op rij de prijs voor de "meest creatieve school".

HET VIERDE LEERJAAR BLIKT TERUG OP
HET VOORBIJE SCHOOLJAAR.
Eline: We hebben twee superleuke juffen!
Dree'ken: Juf Sonia vertelt elke ochtend een mopje van de
mopjeskalender.
Mathias: Op muzoweek tekenden en knutselden we over
vogels.
Fibe: We hebben veel gelachen maar ook veel geleerd!
Wout De Smet: Ruzies losten we direct op.
Lise: We deden veel tussendoortjes in de frisse lucht.
Liam: We zijn naar het Gentbos geweest.
Wout De Brauwere: We maakten een klaskrant.
Mathis: We hebben lieveheersbeestjes gekweekt voor in de
moestuin.
Milan: We hebben gedanst met glitterkleren aan.
Tiany: De kookworkshop was leuk!
Thomas: Op legodag bouwden we een popcornwagentje.
Lom-Ali: De ene groep werkte in de moestuin, de andere
leerde over Oost-Vlaanderen.
Amy: Juf Sonia gaat trouwen op 8 augustus. We telden elke
maand af.
Evelien: We deden veel sporten op de DAS-beurs.

Sander: We gingen te voet naar Kerselare.
Jolan: Juf Ingrid zorgde voor de moestuin.
Amber: Na ons werk konden we een spelletje of een boekje
nemen op de zandtafel.
Emma: We dansten op het liedje "DISCO".
Camille: We mochten fietsen in het verkeerspark.
Jasmine: We zijn naar Axelwalle geweest bij de koeien.
Jinte: We deden een experiment met plantjes.
Mohammad: Ik moet veel lachen met juf Sonia.
Cosette: Het 4de leerjaar was superleuk met Juf Ingrid en Juf
Sonia!
Cara: Ik wil die juffen niet kwijt!
Juf Ingrid en Juf Sonia: Wij hebben ook een topjaar beleefd
met jullie! We wensen jullie het allerbeste in het 5de leerjaar!

Doe aan sport beurs (derde leerjaar)
We werden in de klas in groepjes verdeeld. Want in de
voormiddag mochten we deelnemen aan de doe aan
sportbeurs. We maakten kennis allerlei sporten zoals
paardrijden , judo, voetbal, dans, badminton… Nadat we een
sport hadden beoefend, verdienden we een stempel. Het was
de bedoeling om zoveel mogelijk stempels te verzamelen. Als
je minimum 6 stempels kon verzamelen, kreeg je een
beloning. Iedereen kreeg een beloning. Dus die voormiddag
hadden we allemaal goed gesport.
Mauro: ‘Het was leuk!’
Anouck en Karo: ‘Wij vonden het paardrijden super leuk.’
Clara en Kejda: ‘Het zwemmen was het leukst.’
Margo en Amalia: ‘We vonden het
een leuke voormiddag.’

Opkomen voor zuivere lucht (3e leerjaar)
Het is algemeen geweten dat we op vele plekken in ons land
ziekmakende lucht inademen. De ongezonde uitlaatgassen van de
vele auto’s in onze schoolstraat schaden onze gezondheid en in het
bijzonder die van onze kinderen. Wij hebben deelgenomen aan de
luchtmetingen van Greenpeace. De luchtkwaliteit is niet zo goed en
daarom hebben we actie ondernomen. Op donderdag 24 mei zijn we
met het tweede en derde leerjaar de petitie aan de burgemeester
gaan afgegeven. Wij zijn dan ook te voet naar het Administratief
Centrum Maagdendale gestapt, zo werd de schoolomgeving
gespaard van extra uitlaatgassen. In de klas hadden wij spandoeken
en hoedjes gemaakt.

Week van de bij (3e leerjaar)
Naar aanleiding van de week van de Bij en ons wero-thema ‘allemaal
beestjes’ zijn de kinderen van het derde leerjaar op vrijdag 1 juni
naar het natuureducatief gebied ’t Spei gegaan.

Anouck en Saïku: ‘De honing die we mochten proeven, was zeer
lekker.’

Ilyas: ‘We hebben veel bijgeleerd.’
Maaren: ‘Het was een interessante uitstap.’
Mauro: ‘We hebben veel bijen gezien.’

Tanden poetsen
Eerst maak je je tandenborstel nat.
Dan doe je er tandpasta op. Daarna
poets je je tanden bovenaan aan de
kant die je kan zien (de buitenkant).
Daarna poets je de binnenkant.
Tenslotte poets je de kiezen, bovenaan
en onderaan. We poetsen gedurende 2
minuutjes en spoelen daarna onze
mond.
We keken in de klas naar een filmpje
van flos en bros en de
tandbescherming.
Amber, Lise, Nilson

We hebben onze tanden
gepoetst in de klas. We
hadden allemaal een kom, een
beker en een handdoek nodig.
We kregen van de juf
tandpasta en een borstel. We
hebben dikke pret gehad.
Tanden poetsen is leuk!
Iljo, Tibo, Louis

Moederdag en vaderdag
Voor vaderdag deden
we alles met snorren.
We hebben eerst een
plankje geschuurd en
geschilderd. Daarna
moesten we de nagels
erin kloppen. Tot slot
moesten we een touw
tussen de nagels
spannen.
Voor moederdag
werkten we met hartjes
op een schilderijtje.
Timothy, Artuur, Arne

Schoolfeest
Toen we aankwamen, zagen we allemaal
muziekinstrumenten. We mochten frietjes, pasta en
ijsjes eten. We mochten ook muziek maken. Om af te
sluiten was er een leuke mini-disco voor ons. Voor de
kleuters was er een ballenbad/springkasteel.
Jinthe, Turpal-Ali, Milo
Er waren veel mensen en we kregen
drinken. Er was veel eten: er was pasta en
frieten. Er was ook een springkasteel en
we mochten ook vissen.
Yoran, Jill, Anouar

Zaaien
We gingen naar het
‘boomstammenparcours’ om plantjes
te zaaien. We hadden potten mee.
We hebben de potten gevuld met
aarde en gaatjes erin gemaakt. We
hebben dan de zaadjes in de gaatjes
gedaan. Toen hebben we de gaatjes
opnieuw dichtgedaan en de potjes
een klein beetje water gegeven. Na
een maand waren de plantjes
gegroeid, smullen maar!
Noa, Elise, Hatixche

Bedevaart naar Kerselare
We zijn eerst gaan stappen met de klas. Als we er
waren, mochten we onze koek en fruit opeten. Dan
gingen we naar de kapel. Na de misviering mochten we
onze boterhammen opeten. In de namiddag zijn we
naar het speelplein geweest. Dan gingen we terug naar
school.
Manon, Mona, Shauna

Betoging tegen luchtvervuiling
We zijn die dag over de brug gestapt en we hebben de
Schelde gezien. We hebben veel met onze vriendjes
gebabbeld.
’s Middags hebben we boterhammen gegeten en nog
wat gespeeld, samen met het 3de leerjaar.
Anna-Lucia, Noah, Ismail

Brugactiviteit 3 K—L1

5 juni ‘18

Taal

Wat doen wij?

Rijmwoorden maken

Begint ons woord met de letter b, p, t of d?
Winnen wij of wint het monster?
Groepjes met 2 kleuters en 2 jonge lezertjes

FEEST OP ONZE SCHOOL !!
26 mei ‘18

Er zit muziek in jou!
Enkele reacties uit het eerste leerjaar:
Milan: Op het einde van de dag mocht ik de ballen van het
springkasteel opruimen. We hebben lekkere frietjes gegeten.
Siebe: Ik heb meegedanst met de toffe muziek, samen met vriendjes.
En ook frietjes gegeten. We bleven wel 3 uur lang!
Ferre: Ik heb gespeeld en gedanst. En ik heb 2 keer aan het rad
gedraaid en een spinner gewonnen.
Elizabeth: Ik vond het leuk om te dansen met juf Valerie. Met het rad
heb ik een mooie Barbiepop gewonnen.
Yemaya: Je kon zelf muziek maken op de trommels. En zakjes van de
Panda vissen :-). Ik heb veel geoefend met de dansjuf.
Hanne: Ik vond het leuk dat we konden grijpen en dat er een DJ was.
Het meisje leerde ons danspasjes.
Louis: Samen met papa en mama heb ik lekkere spaghetti gegeten. En
ik heb ook zakjes gevist.
Rahik: Het schoolfeest was heel leuk. De ijsjes en frietjes waren heel
lekker.
Oona: Ik koos een klein popje bij het rad. En de croque monsieur was
lekker. Bij de muziek kwam er schuim en rook!
Cesar: Ik vond het leuk. Ik heb een ijsje gegeten. Mijn zus heeft
gedanst.

Tik Tak in de Zonneklas
Zo nu en dan horen jullie die kleine kapoenen wel eens praten
over Tik Tak. Wat is dit nu eigenlijk? Is dit zoals het
kinderprogramma die veel van ons nog kennen toen wij klein
waren?
Het lijkt er in ieder geval wel een beetje op. De deuntjes die wij
direct herkennen worden hiervoor ook gebruikt. Juf speelt
eigenlijk met veel concreet materiaal een soort tafelpoppenkast
op de welgekende muziek van Tik Tak.
Het is een superleuke activiteit die binnen verschillende thema’s
aan bod komt. Kinderen kijken hier enorm naar uit en de
verwondering is steeds groot als ze op de tafel van alles zien
gebeuren. Op deze momenten kan je zelfs een muis horen lopen
in onze klas.
Hieronder krijgen jullie een sfeerbeeldje hiervan…..

Jules en de vrachtwagen….. TOET TOET!!!!

Hopelijk hebben jullie er ook van genoten!

De juffen en de zonnetjes wensen jullie allemaal een fijne en
deugddoende vakantie toe!

Rollen in het verkeer
Thema verkeer zorgde voor heel veel plezier in de kleuterklassen.
De zonnetjes mochten eerst op wandel langs de straat om te
kijken en te luisteren naar het verkeer en het straatgebeuren.
We zochten naar verkeersborden en leerden deze wat beter
kennen. We oefenden ook hoe we veilig moeten oversteken.

In de turnles gingen we dan zelf eens een straat nabootsen.
Stoppen aan het stopbord of aan het rood licht, de
voetgangers over laten steken op het zebrapad en in de juiste
richting rond de rotonde rijden.

Met alle kleuters naar Harry Malter!
Op donderdag 26 mei zijn we met alle kleuters naar het
familiepark ‘Harry Malter’ getrokken.
Iedereen was superenthousiast om het park te verkennen.
We hebben een treinritje doorheen het park gemaakt, op de
grote speeltuin mogen spelen, een wandeling gemaakt tussen
de schattige dieren, een coole circusshow gezien en als
afsluiter... Een lekker ijsje gekregen! Het was een fijne dag!

Marc leert ons veilig oversteken.
Tijdens het thema ‘Octopus verkeersland’ hebben we heel
veel bijgeleerd over het verkeer op de straat. Onder andere:
veilig oversteken op een zebrapad.
Marc, de opa van Elias en Riven en onze gemachtigd
opzichter van de school, wou ons dit met plezier aanleren.
We hebben 2 dagen geoefend en nadien kregen we ons
verkeersdiploma! Wat waren we fier!
Bedankt Marc om ons veilig te leren oversteken!

Babybezoek in de klas!
Axelle, het babyzusje van Louis en Maxime uit de 2de
kleuterklas mocht eens op bezoek komen in onze klas!
De broertjes waren heel fier en vertelden met plezier wat hun
zusje al kan en wat ze ook nog niet zo goed kan!

“Ze kan zich al
draaien van haar
rug naar haar buik
en van haar buik
naar haar rug!”

Vakantiedagen schooljaar 2018 – 2019:
 maandag 1 oktober: pedagogische studiedag  geen school
voor de kinderen
 woensdag 10 oktober: pedagogische studiedag  geen
school voor de kinderen
 maandag 29 oktober t.e.m. vrijdag 2 november:
herfstvakantie
 maandag 26 november: lokale verlofdag  geen school
 maandag 24 december t.e.m. vrijdag 4 januari: kerstvakantie
 maandag 28 januari: lokale verlofdag:  geen school
 maandag 4 maart t.e.m. vrijdag 8 maart: krokusvakantie
 maandag 8 april tem maandag (!!) 22 april: paasvakantie
 woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid  geen school
 donderdag 30 mei (Hemelvaart) en vrijdag 31 mei: geen
school
 maandag 10 juni: Pinkstermaandag  geen school
Te noteren data:
 woensdag 29 augustus om 19.30 uur: openklas kleuter en L1
en L2. Daarna kennismaking met het oudercomité bij een
glaasje
 donderdag 30 augustus om 19.30 uur: openklas L3 tem L6.
Daarna kennismaking met het oudercomité bij een glaasje
 Interesse in het traject voor 1ste Communie? Inschrijven en
info op dinsdag 18 september om 20.00 uur in de kerk van
Nederename
 Interesse in het project voor vormselcatechese? Inschrijven
en info op woensdag 19 september om 20.00 uur in de kerk
van Nederename
 week van 24 september: beeldbad voor L3
 week van 8 oktober: beeldbad voor L4
 woensdag 24 en donderdag 25 oktober: oudercontacten
voor het lager (2 dagen voor grote klassen, 1 dag voor de
kleinere klassen  meer details volgen)

 woensdag 14 november: grootouderfeest voor het kleuter
 dinsdag 27 november: oudercontact voor de kleuters
(details volgen)
 vrijdag 25 en zaterdag 26 januari: kaas – en wijnavond
 zaterdag 23 februari: bloemenverkoop oudercomité
 zaterdag 18 mei: schoolfeest
 weekend van 25 en 26 mei: Vormselvieringen
 maandag 24 juni t.e.m. vrijdag 28 juni zeeklas voor L5 en L6
Leuk om te weten :
 weekend 7, 8 en 9 september: Kermis Nederename
Op zaterdag 8 september om 14.00 uur: eucharistieviering
met de kinderen van de school ( uitnodiging volgt )
 maandag 24 september om 20.00 uur: 1ste bijeenkomst van
het oudercomité
 vanaf 21 september: start van de koekenverkoop door het
oudercomité
 maandag 19 november om 20.00 uur: 2de bijeenkomst van
het oudercomité.
 Werden reeds ingepland:
- verschillende activiteiten voor de kinderen ( Rollebolle,
Kronkeldidoe, American Games, …)
- toneelvoorstellingen in de Woeker
- school – en klasconcerten
- pedagogische uitstappen
-…
Meer details in de loop van het schooljaar!
Bekijk ook 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.

