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De spreeKBallON 
 

PASEN 
 
Pasen is als een bloemknop, 
die na de duistere winter 
zachtjes opengaat. 
 
Zijn wortels zijn de aarde ingegaan 
op zoek naar voldoende water, 
levenskracht voor elke nieuwe dag. 
 
Warmte en licht zorgden ervoor 
dat de bloemknop zich opent 
en laten niet toe dat hij zich weer sluit. 
 
Zijn pracht in geur en kleur 
trekt vele mensen aan 
en brengt hen levensvreugde. 
 
Zo bracht ook Zijn verrijzenis 
levenskracht en levensvreugde 
wereldwijd bij mensen 
die in Hem geloven. 
 
Antoon Vandeputte 
 
 

 

 

 



Beste ouders 
 
21 maart, begin van de lente, is het wanneer ik dit woordje neerpen 
voor onze spreekballon. 
In de lente worden rupsen vlinders en spreiden ze hun vleugels uit.  
Bij ons op school fladderen ze al sinds september rond: zorgleraren 
grijpen in waar leerlingen achterop raakten, leraren bestuiven hun 
leerlingen met extra herhaling en uitdaging.  Corona knabbelde bijna 
2 jaar aan de instructietijd, kennis dreigde te verdorren.  
 
21 maart, een nieuwe lente, meer licht aan het einde van de tunnel.  
Eindelijk weer versoepelingen! Wat zijn we blij dat we weer gewoon 
les kunnen geven zonder al de beperkingen.  In het 3de trimester gaan 
we dan ook nog wat extra activiteiten op de agenda proberen te 
zetten. 
Nu corona wat meer op de achtergrond raakt, worden we dan 
geconfronteerd met die vreselijke oorlog.  Kinderen hebben daar 
toch wel vragen over, sommigen zijn bang, anderen willen helpen.   
In de veertigdagentijd, op weg naar Pasen is dit de ideale gelegenheid 
om stil te staan bij solidariteit, bij verbinding.  Tijdens deze 
vastenperiode steunden wij een project uit Tsjaad.  Er was een 
koffiestop en een sober maal.  We schenken de opbrengst van deze 2 
initiatieven aan de Zusters Bernardinnen om de  jeep af te betalen 
die ze kochten om de kleuters op te halen van de meisjesschool.  
Dankzij deze school krijgen de meisjes een kans om hun toekomst uit 
te bouwen. 
De voorbije maanden moesten we opnieuw flexibel zijn, zien wat er 
wel nog kan en alles uit de kast halen.  Onbegonnen werk, die 
vertraging bijbenen?  Ik denk het niet!  Het gefladder van mijn sterk 
schoolteam heeft immers een positief effect op onze leerlingen.  Als 
ik zie wat er, ondanks alles, toch nog gebeurt op onze school, dan 
ben ik een trotse directeur!  Kijk maar eens op facebook.  Dagelijks 
worden er leuke activiteiten gepost die bijdragen tot het leerproces 
van onze leerlingen.  Op de website vinden jullie ook heel wat 
beeldmateriaal, zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.        



In deze spreekballon vind je een greep uit de vele activiteiten die er, 
ondanks corona, toch nog waren.  Inhalen kan en mag lastig zijn, 
maar soms ook ontzettend fijn.  Een woord van dank is dan ook op 
zijn plaats voor mijn hele team.  Jullie blijven, ook in moeilijke 
omstandigheden, het beste van jullie zelf geven.  Dit schooljaar telt 
nog 3 mooie maanden om onze leerlingen te laten ontpoppen tot 
vlinders zodat ze kunnen vliegen naar een volgend schooljaar.  Dit is 
dan ook ons doel voor de volgende maanden…maar eerst genieten 
van 2 weken paasvakantie met hopelijk heel wat zon! 
 
Een leuke vakantie gewenst en zalig Pasen! 
 
Katrien De Smet 
Directeur 
 

 



Een verbindend schoolklimaat… ook als het moeilijk gaat 
 
Met je hele schoolteam inzetten op een verbindend schoolklimaat 
werkt preventief.  Je bekrachtigt leerlingen positief.  Wanneer het 
minder of niet goed loopt met een leerling, ga je samen met je 
collega’s op zoek naar mogelijkheden om ook dan in verbinding te 
blijven met de leerling. 
Naast lesgeven, zet je bewust in aan het werken aan de sfeer en de 
relaties in de klas.  Leerlingen, ouders, personeel worden niet 
losgelaten in een verbindende school.  Ook niet wanneer het fout 
loopt.  Of het nu gaat over moeilijk te begrijpen gedrag of een zwaar 
conflict, de verbindende school benadert de conflicten steeds 
herstelgericht. 
De kracht van verbinden wordt misschien wel het duidelijkst, 
wanneer we erin slagen opnieuw te verbinden wat verbroken is. 
 
Om opnieuw te verbinden gebruiken we het A B C D E van de 
geweldloosheid. 
 
Enkele heel praktische tips voor wie het gesprek wil aangaan dat tot 
verzoening kan leiden: 
 
Met de A van ademen 
diep ademhalen, tot je tot rust bent gekomen. 
Alleen van daaruit kan je goed in gesprek treden. 
 
Met de B van begin bij jezelf: 
spreek over jezelf, over je eigen aandeel in het conflict. 
Als je dat vindt, raak je gegarandeerd verder 
op de weg naar verzoening. 
 
Met de C van constructief: 
zoek naar oplossingen 
naar uitwegen en niet naar gelijk halen. 
 



Met de D van dialoog: 
houd geen monoloog, wees nieuwsgierig, 
en vraag naar wat de ander je wil zeggen. 
 
Met de E ten slotte van empathie 
probeer je in te leven in de ander, 
in zijn denken en voelen. 
Doet hij dat ook met jou, 
dan wordt de verzoening helemaal waar. 
 

 
 

 

 



Allerlei sprokkels 
 
Of ik directeur wilde worden?  Daar lag ik toch wel wakker van!       
Nu zeg ik: ‘Heb je een topteam? Doen! Want dan sta je er niet alleen 
voor.’ 
 
Onder de indruk van onze jongeren? Jazeker! Hoe ze zich bij elke 
nieuwe regel die hun vrijheid inperkte erg flexibel hebben opgesteld.  
Ze tonen al 2 jaar ontzettend veel veerkracht. 
 
Een vriendin leerkracht zei net nog: “ Ik ga niet werken, ik ga naar 
school!” Heel gepassioneerd! 
 
Nog steeds blij met de beslissing om leerkracht te worden.  Hier weet 
ik: Wat ik doe, is belangrijk voor de toekomst van mijn leerlingen.    
En ja, we hebben veel vakantie, maar dat zijn gewoon de overuren 
die we opnemen. 
 
Mijn broer is dicht bij mij. 
We doen alles samen.  
Praten, voetballen, slapen. 
Soms is mijn broer boos. 
Dan is hij ver. 
Dan moet ik even wachten. 
En dan is hij weer mijn broer. 
                  ( 14 jaar, Q uit Syrië) 
 
 
Leraar zijn, het is een zoektocht.  Beantwoord ik een vraag over mijn 
privéleven?  Hoe hou ik het voor mezelf interessant?  Maar ook: een 
computer die voor de derde keer niet opstart of een leerling die je 
achtervolgt tot in je dromen. 
 

 

 

 

 



We nemen een kijkje in P-1K. 
 

In het thema 'Carnaval' hebben we heel wat gefeest. De kring 
werd omgetoverd tot een grote circustent.  In het circus kan je 
zijn wie je bent.  
De ene dag waren we politieagent, de andere dag de 
circusdirecteur. Soms kwam de brandweerman/vrouw om een 
brandje te blussen.  
Maar wat ook belangrijk is, is zorgen voor onszelf. Dat deden 
we o.a. met relaxatie. We namen de witte neus van Tito de 
clown en rolden deze over onze lichaamsdelen, heel rustig, 
heel zacht. Ook met Tito zijn feestneus deden we heel wat 
spelletjes. Maar soms mocht het ook wat heviger. Daarvoor 
gebruikten we de top van de circustent en gooiden daar al de 
neuzen op die we lieten dansen op muziek.  
Maar wat het allerleukste was: hoe gevaarlijk of gek je er ook 
uitzag, iedereen kwam supergoed overeen. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fluostar 2022! 
 

 
 
 
Iedereen had echt heel hard zijn best gedaan om zo 
creatief en fluo mogelijk naar school te komen. Per klas 
kon er jammer genoeg maar één iemand de winnaar 
zijn.  
 
In onze klas was dit Elize. Bravo! Maar ook een groot 
applaus aan alle andere kleuters die ook heel mooi 
verkleed waren. Het was een hele leuke, kleurrijke dag.  
Een toffe afsluiter voor de krokusvakantie! 
 
 

 



 

Wij zijn piraten van de zee… 
Ons thema 

piraten was 
een schot in de 

roos…  
Er werd heel 

wat 
geknutseld en 

geschilderd 
aan onze 
piraten-

attributen.  
 

Ook onze poppenhoek werd 3 weken lang omgetoverd 
tot een piratenhoek en deze was héél populair. 

 
 
 
 
Op de 
schoolwebsite kan 
je steeds sfeerfoto’s 
terugvinden van 
onze thema’s in de 
klas. 
 
 



Welkom bij de Patta-patta-rakka-boem-indianen                  
uit de 2e-3e KK B: HAW UGH! 

Enkele weken lang werd onze kleuterklas omgevormd tot Indianendorp, met tipi’s, 
een kampvuurtje, verkleedkledij en nog veel meer. 
We leerden hoe de Indianen vroeger leefden; hoe ze kookten en wat ze aten; waar 
ze sliepen en wat ze zoal deden overdag. We kwamen ook te weten hoe de 
Indianenmama’s hun baby op hun rug droegen. 

.       
Zoals echte Indianen, maakten onze kleuters mandala’s en serieerden ze met 
materialen uit de natuur. Ze maakten eten op het kampvuur en vertoefden graag in 
de twee tipi’s die voor de gelegenheid ingericht werden als rustig hoekje (met een 
indianenboekje) 

       
We knutselden totempalen met karton, verf en vormen in papier; maar ook met 
houten blokjes en legoblokjes. Iedereen versierde ook indianenkleren voor zichzelf: 
de oudsten op een witte T-shirt, de jongsten op bruin papier. 



    
 
We deden de regendans in de turnzaal, en knutselden ook trommeltjes en 
regenmakers met de stagaire, juf Alyssa. De juf toverde zichzelf om in “Zingende 
Zebra” en leerde ons zo een lied aan. 

.     
 
De kleuters vonden het super om met hun zelfgekozen indianennaam aangesproken 
te worden en Rikki, onze klaspop, glunderde nogal toen hij ook een indianennaam 
kreeg, nl. “Zacht Oortje”….   



.                                         

        
 

 

 

 

 

 

 

 



Juf Sofie is terug!       
Ik heb samen met juf Hélène de boekenhoek gemaakt 

voor de jeugdboekenmaand ‘Helden en schurken’. 

Het was een leuke opdracht. Eerst moest ik de lettertjes 

uitknippen en dan op een gekleurd papiertje kleven.     

Juf Hélène deed de afwerking.  

Ik kom weer heel graag helpen in de school. Ik doe de 

opdrachten met veel plezier terug en ook bedankt dat ik 

samen mijn verjaardag mocht vieren en dat de kindjes 

voor mij een tekening maakten. 

En dat ik terug kan helpen in de refter ’s middags. 

Superleuk vind ik dat! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Gedichtendag in het eerste leerjaar 

Op 27 januari ging de poëzieweek van start met Gedichtendag. 

Het thema was dit jaar ‘natuur’. De kinderen van onze klas 

begonnen te brainstormen. Waar willen we over schrijven? 

Wat mag er allemaal in ons gedicht? Samen kwamen we tot 

dit mooi resultaat: 

 

 
 

 

  



Werothema ‘Dikke jas-dunne jas’ 

Tijdens dit thema leerden we over de seizoenen en de kledij 

die daarbij hoort. We mochten ons creatief uitleven. We 

versierden een trui voor ‘dikketruiendag’.  

Onze klas werd ook omgetoverd tot een echt schoenenatelier! 

We gingen in duo’s of alleen aan het werk. 

 

 

 



   

 

 
 



Verslagjes uit het 2de leerjaar… 

 
 

Zandlopers 

Wij maakten een zandloper. In de flessen 

deden we zout. Dan stopten we een 

kartonnetje tussen de flessen. Daarna 

testten we het uit. Als het lukte, mocht de 

plakband ertussen. Daarna mochten we 

versieren. 

Nicolas, Amber en Sue 

 

 

 

 

 

 

Fluocarnaval 

We zijn verkleed naar school 

gekomen voor fluocarnaval. Eerst 

hebben we een modeshow 

gegeven voor het eerste leerjaar. 

Daarna heeft het eerste op ons 

gestemd. Dan was het aan het 

eerste leerjaar. Lisette en Sue 

hebben een zwemzak gekregen. 

 

Ibrahim, Renesmée en Sarah 



Tsjaad + koffiestop 

Er was taart, koffie en chocomelk. Er 

waren cupcakes en smarties. Het 

geld gaat naar een busje voor de 

arme kinderen in Tsjaad. De zusters 

zijn komen vertellen over het arme 

land. 

 
 

Warre, Shahed, Daan en Ynske 

 

 

 

 

 

 

Picturale 

We gingen met de bus naar Ronse, 

naar de Picturale. Eerst stemden we 

op de mooiste tekening. We moesten 

opdrachten doen, die in een houten 

huisje zaten. 

 

 

Lotte, Ella en Ashura 

  



Auteur Jan De Kinder 

We zijn in de bib voor een auteur. Dan 

moet je veel trappen omhoog. Dan 

gingen we een kamer in met veel 

stoelen. Jan De Kinder vertelt verhalen 

en hij tekent met houtskool. 

 
 

Mathea, Lex, Marie-Lou en Amelia 

 

 

 

 

 

Circus 

Eerst was Mickey Mouse op het 

podium en hij gaf eerst iedereen 

een hand. Het paard liep rondjes 

in het circus en de meneer liet 

het paard sneller lopen met een 

zweep. Dan kwamen de hondjes, 

die trucjes deden. Belle en het 

beest dansten in het circus. 

Daarna deed Belle haar rok uit 

en zat ze op de hoepel in een 

ander pak. 

 

Lander, Linde, Alizée en Yuna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  FLUO - STAR 

DERDE LEERJAAR 
 

De verkeersgroep organiseerde een FLUO-STAR verkiezing. 

Onze klas heeft zich volledig ingezet om hun eigen fluo-kledij 

te ontwerpen. De ontwerpen waren prachtig. Natuurlijk hoorde 

bij deze eigen creaties een modeshow. Het vierde leerjaar 

mocht het derde leerjaar op de catwalk bewonderen. Nadien 

volgde de stemming door het vierde leerjaar. De winnaar van 

het derde leerjaar ‘WOUT’. Nog eens een dikke proficiat voor 

jou maar ook een welverdiende proficiat aan iedereen van het 

derde leerjaar.  

 

  



TECHNIEK - ONS EIGEN 

WEERSTATION  

DERDE LEERJAAR 
 

In de lessen wero hebben we gewerkt rond het thema ‘Na regen komt 

zonneschijn!’. Naast de theorie, kregen de leerlingen de kans om de 

theorie om te zetten in de praktijk. Zo hebben ze hun eigen 

weerstation gemaakt. Dat bestond uit volgende meetinstrumenten: 

regenmeter, anemometer, wolkenraster en windvaan. 

 

  



ESCAPE ROOM  

DERDE LEERJAAR 
 

Met het derde leerjaar namen we deel aan de ‘escape room’ wedstrijd. 

Deze werd georganiseerd door BINGEL. Het derde leerjaar startte met 

heel veel enthousiasme aan de wedstrijd. Ik denk dat dit vooral kwam 

door de prijzen die je kon winnen. De leerlingen kregen in elke hoek 

een opdracht. Indien ze de opdracht correct uitvoerden, konden ze een 

cijfer voor het cijferslot ontvangen. Jammer genoeg vielen we niet in 

de prijzen. Maar het was wel een leuke namiddag. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bezoek in het 4de 
Op dinsdag 8 maart kregen we bezoek van een zuster die kwam 
vertellen over een meisjesschool in Tsjaad. In menig opzicht is Tsjaad 
een ‘vergeten’ land, dat heel uitzonderlijk de nieuwsberichten haalt. 
Een ‘arm’ land ook, waar veel van de basisbehoeften voor de 
bevolking ontbreken: medische zorg, onderwijs, weinig infrastructuur. 
Vandaar dat onderwijs méér dan nodig is om aan deze jonge 
generaties enig toekomstperspectief te bieden. 
Op vrijdag 11 maart ging de koffiestop door, ten voordele van Tsjaad. 
Dit om te helpen zodat zij een mini-busje kunnen aanschaffen. 
 

 Enkele reacties van de leerlingen:  
 

Het was heel interessant!  – Elena 
 

                                      De Powerpointvoorstelling was leuk om naar te kijken – Jeff  
 

We zijn meer te weten gekomen over Tsjaad – Saar 
 

                                                         Leuk dat we de mensen mogen helpen! – Aurélie 
 

Tof om te zien hoe de school er daar er uit ziet - Tiebaut 



FLUO- carnaval verkiezing 
modeshow 4L 

Op vrijdag 25 februari, net voor de krokusvakantie, mochten de 
leerlingen verkleed naar school komen in thema carnaval en dit met 
zo veel mogelijk fluo! De leerlingen maakten een eigen creatie in de 
klas en mochten dit dan heel fier showen aan de leerlingen van het 
3de leerjaar. Daarna werd er 1 winnaar gekozen. En de winnaar was 
……  Aurélie! Een dikke proficiat! 

 
 

   

 
 

 
 

 
 
 



Uitstap 4L: ‘Alles met de 
bal’  
 
Dinsdag 8 februari mochten de leerlingen van het vierde 
leerjaar zich verplaatsen naar het sportkot in Leupegem om kennis te 
maken met verschillende balspelletjes.  
Het werd een super sportieve namiddag! 
 
Enkele reacties van de leerlingen:  
 

Leuk om spelletjes te spelen met verschillende ballen – Jonah 
 
                                                               Met de grote bal spelen was heel leuk – Rasul 
 
We mochten de naam van de meester kiezen. We kozen een grappige naam! – 
Fiebe 
 
                                           Het was vermoeiend, maar toch heel leuk – Chloé 
 

Er waren leuke juffen en meesters – Camila- 
Anaïs 

 



                Provinciesalon 
Op vrijdag 21 januari ging het grote ‘Provinciesalon’ door. 
De leerlingen mochten per 2 werken. Ieder duo werd op 
enkele weken tijd een expert in 1 provincie van België. Ze zochten 
heel wat informatie op, werkten beeldmateriaal uit, hebben  een 
presentie voorbereid en een heel leuk standje aangekleed. 

Alle leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar werden 
uitgenodigd en kwamen een kijkje nemen. Op die manier konden ze 
een korte wandeling door België maken. 

Wauw… Wat een mooi resultaten! Die dag kon je een hele fiere juf 
zien.  

Goed gedaan hoor, vierdekes!  



‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar.’ 

Wat deden wij de afgelopen periode?  

 

Naast het vele leren en werken in de klas stond er heel wat op ons 

programma: 

 
- Poëzieweek: we schreven ‘elfjes’ en limericks. Deze deelden we 

dan uit aan de schoolpoort.  
Ook schreven we vormgedichten die de schoolgangen 
versierden. 

- de Koffiestop en gebakverkoop 
- We namen deel aan de American Games te Leupegem. Daar 

leerden we vele nieuwe sporten en technieken kennen. Sportief 
als we zijn gingen we met de fiets. 

- Er kwam een journalist in de klas: Manu Adriaens. We leerden 
heel wat bij en konden vragen stellen. 

- Onze puzzel is klaar. Op naar een nieuwe!  
- Fluo-carnaval en -verkiezing.  
- Onze uitstappenweek!  
- … 

 

Uitgelicht: 

Koffiestop en gebakverkoop. 

Dit jaar ging de Koffiestop op 11 

maart door. Niemand kon het 

negeren, want het 5de en 6de leerjaar 

palmde dolenthousiast de straat in.  

Het geld van de Koffiestop gaat dit 

jaar naar Tsjaad. De zusters kwamen 

in elke klas vertellen over het land 

zelf en over het project dat we 

steunen. 

Zo kwamen we op het idee om de 

Koffiestop dit jaar te koppelen aan 

een gebakverkoop t.v.v. de uitstappenweek voor het 5de en 6de leerjaar. 



De leerlingen van deze klassen hielpen ENORM goed om hier een 

geslaagde editie van te maken.  

Het was een succes! De Koffiestop bracht 250 euro op.  

De gebakverkoop bracht ongeveer 535 euro op. Tijdens de 

uitstappenweek (en later) zullen de leerlingen kunnen genieten van 

allerlei extraatjes.  

We willen toch even gebruik maken om vele mensen te bedanken. 

DANK aan alle helpende ouders, grootouders, familieleden voor het 

bakken van taarten, koekjes en al het ander lekkers. 

DANK aan de helpende handen van het 5de en 6de leerjaar. Ook aan de 

leerlingen die op het einde nog een extra duwtje deden om af te 

wassen en op te ruimen. 

DANK aan de directrice en de juffen die meehielpen om alles in 

goede banen te begeleiden. 

DANK aan de vele kooplustige klanten.  

DANK aan de zusters voor de uitleg, hun steun aan een mooi project 

en om tijdens de Koffiestop even langs te komen.  

 

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

onze school. Het zijn er al veel! 

Foto’s over de uitstappenweek volgen nog.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Workshop rond pesten in het zesde leerjaar 
Dankzij de papa van Lise Berte uit het zesde 

leerjaar konden we een inkijkje nemen in het 

nieuwe Jommekes boek: ‘Het verpeste kamp’. 

Jommeke en zijn vrienden vertrekken op kamp, 

maar het nieuwe vriendinnetje raakt moeilijk 

geïntegreerd in de groep.  

Aan de hand van dit boek hadden we een 

klasgesprek rond plagen en pesten. De 

leerlingen brachten mooie getuigenissen. We 

sloten af met enkele tekeningen en een toneeltje 

waarin we zochten naar oplossingen bij een 

conflict.  

We kunnen al deze tips meenemen naar onze 3-

daagse waar we heel erg naar uitkijken! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrije dagen 3de trimester 
 

• Donderdag 26 en vrijdag 27 mei: hemelvaartweekend 

• Maandag 6 juni: pinkstermaandag 

• Vrijdag 1 juli t.e.m. woensdag 31 augustus: grote vakantie 
 
Leuk om te weten…. om te noteren 
 

• Donderdag 21 april:  - K3 naar de Woeker 
                                      - zwemmen voor L1 en L2 (t.e.m. 12/5) 

• Dinsdag 26 april: brugactiviteit voor K3 en L1 

• Woensdag 27 april: verrassende activiteit voor L5 

• Donderdag 28 april: L6 naar de Woeker 

• Vrijdag 29 april:  - fotograaf op school (individuele en  
                                 klasfoto’s) 
                              - 4de rapport van dit schooljaar 

• Maandag 2 mei: pensioenfeest voor Jeannette (poetsvrouw) 

• Vrijdag 6 mei: Doe Aan Sportbeurs voor L3-L4-L5  

• Dinsdag 10 mei: L4 naar de Woeker 

• Donderdag 12 mei: L2 naar de Woeker 

• Dinsdag 17 mei: L3 naar de Woeker 

• Donderdag 19 mei: start zwemmen voor L3 en L4 (t.e.m. 23/6 )  

• Vrijdag 20 mei: Schoolfeest/ tocht t.v.v. Guinee 

• Maandag 23 mei: sportactiviteit voor L3 

• Dinsdag 24 mei: verkeerspark 

• Maandag 30  mei: daguitstap voor L1 t.e.m. L4 

• Donderdag 2 juni: - boekenbeurs op school 
                                 - K2 naar de Woeker 

• Vrijdag 3 juni: sportdag voor L2 

• Week van 6 juni: laatste maal Tutti Frutti 

• Dinsdag 7 juni: brugactiviteit voor K3 en L1 

• Vrijdag 10 juni: jazzconcert L5 

• Dinsdag 14 juni 20.00 uur: laatste oudercomité voor dit 
schooljaar 



• Maandag 20 juni: daguitstap voor alle kleuters 

• Dinsdag 28 juni: - selectieve oudercontacten 
                              - proclamatie voor L6 

• Donderdag 30 juni: -  9 uur: viering 
                                    - namiddag: verrassingsactiviteit 
                                    - rapport 5 van dit schooljaar 

 
VAKANTIE !!!! 

 
Aangezien er nu door de versoepelingen weer veel meer mag, 
zullen er nog activiteiten bijkomen.  We houden jullie op de 
hoogte! 
 
Ook het oudercomité kon een groep op de kop tikken die komt 
optreden op onze school.  Slechts 2 scholen in Oudenaarde valt 
deze eer te beurt.   
Na de paasvakantie gaan ze ons meer laten weten! We kijken er 
echt naar uit en hopen dat de groep zijn belofte nakomt!! 
 

 

 

 

 

 

 

 


