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De spreeKBallON
Zolang er wanhoop is,
zullen er mensen zijn
die tegen beter weten in
blijven hopen.
Zolang situaties hopeloos lijken,
zullen er mensen opstaan
die ondanks alles
hoop blijven geven.
Zolang er mensen hoop verliezen,
zullen er zoekers zijn
die hoop blijven vinden.
De hoop is een volhouder!

Een fijne, hoopvolle vakantie gewenst!

Beste ouders,
Het voorbije trimester werd maar door één woord bepaald: ‘corona’.
Plots was de school dicht, moesten kinderen thuis blijven en van huis uit
werken, moesten de leerkrachten les geven vanop afstand (eerst
herhalingsleerstof maar dan ook nieuwe leerstof) en moesten jullie dit alles zien
te combineren met jullie werk en jullie gezinstaken. We zijn er ons van bewust
dat dit geen gemakkelijke opdracht was.
Daarom wil ik heel wat mensen in de bloemetjes zetten. Op de eerste plaats de
kinderen. De meesten hebben dit zeer goed gedaan en deden wat van hen
verwacht werd. Ten tweede jullie, ouders. Jullie toonden immense inzet bij het
begeleiden van jullie kinderen. En last but not least: mijn team. Ze draaiden
overuren om onze leerlingen op de best mogelijke manier te kunnen
begeleiden. Ze hebben gezorgd dat geen enkel kind, ook het kansarme kind,
uit de boot viel.
Het waren, ook voor mij, hectische tijden mede door de vele en vaak laattijdige
meegedeelde en soms onduidelijke veranderingen door de regering. Ik denk
dat we alles qua veiligheid goed hebben aangepakt en ik zal heel gelukkig zijn als
we op dinsdag 30 juni de schoolpoort kunnen sluiten zonder een COVID – 19
besmetting.
Ik kijk uit naar de resultaten van de bevraging die jullie hebben gedaan naar
aanleiding van het afstandsleren. We houden zeker rekening met jullie
opmerkingen maar nemen ook graag de pluimen in ontvangst.
Maar … ik kijk ook uit, uiteraard na een aantal weken rust, naar het nieuwe
schooljaar. Ik hoop dat het norma(a)l(er) kan verlopen. We zijn al volop aan het
plannen en hopen dat er deze keer geen virus roet in het eten komt gooien.
Ik eindig met mooie vooruitzichten. Tijdens de vakantie komen er nieuwe
afdaken zowel bij het kleuter als bij het lager. Op de speelplaats van het lager
komt er ook een nieuwe fietsenstalling en komen nieuwe zitbanken en
bloembakken. De werken starten in het begin van de vakantie en de einddatum
is voorzien op 5 oktober. In de loop van volgend schooljaar komt er een nieuw
en heel degelijk speeltoestel op de kleuterspeelplaats. We hopen op een
plaatsing tijdens de paasvakantie. Dit is een realisatie van het oudercomité
waarvoor ze al enkele jaren spaarden.

Tijdens de vakantie worden er ook verfwerken gedaan in de laatste lokalen van
de school van het lager. Het 3de en 4de leerjaar komen in september terug in
een mooi geverfd lokaal. Ook het secretariaat en het leraars/kopieerlokaal
worden aangepakt.
In maart treden we met de hele school op in de toneelzaal Maskerade te Mater.
In de loop van het jaar gaan we op meerdaagse uitstap met L5 en L6 en dit
volgens een totaal nieuw concept.
Genoeg redenen dus om op dinsdag 1 september met een blij gezicht de
schoolpoort weer binnen te stappen!
Een fijne vakantie toegewenst!
Katrien De Smet
Directeur

Klasfoto’s werden er dit jaar niet gemaakt.
Onze ‘huisfotograaf ‘ deed dit voor jullie tijdens de
laatste week. Jullie zullen een mapje vinden bij de
foto’s op de website. Zo kunnen jullie die bekijken en/
of afprinten indien gewenst.

Aan onze schoolverlaters…
Het is eigenlijk maar een klein doosje. Het lijkt niets bijzonders. Het staat in de
bibliotheek van de school op de lage kast. Al 25 jaar. Het doosje is dus héél
oud, ja dat wel. De leraar zegt steeds dat het een heel bijzonder doosje is.
Je mag er wel naar kijken, maar je mag er niet aankomen.
Het is een doosje van onze schoolfamilie, zegt Jan, de directeur. Een paar
weken geleden is een oma van een leerling doodgegaan. Toen heeft de
directeur het doosje veel in de hand gehad.
“Wat is dit toch voor een gek doosje”, zegt Peter tegen Klaartje. Klaartje haalt
haar schouder op. Ze weet het ook niet. “Misschien zit er wel goud in of
diamanten”, zegt Klaartje geheimzinnig. Op een middag zijn ze alleen aan het
werk in de bibliotheek. Peter zit alsmaar naar het doosje te staren. Hij wil
eigenlijk wel weten wat er in het doosje zit. Hij stoot Klaartje aan en zegt:
“Maak jij het open, of doe ik het?” Hij wijst naar het doosje. Klaartje zegt: “Het
mag niet, maar ik ben wel nieuwsgierig.” Peter loopt naar de lage kast en neemt
het doosje in zijn hand. Ze bekijken het aan alle kanten. Ja, het is echt niets
bijzonders. Ze schudden het doosje op en neer. Er lijkt helemaal niets in te
zitten. Dan kijken ze elkaar aan: zullen ze het openmaken? Peter maakt het
doosje open. Het is leeg. Het is léég! Tjee, wat een teleurstelling. Dit is
gewoon een klein stom doosje en er zit niets bijzonder aan. Onze juffen en
meesters hebben zich door onze directeur laten foppen, vinden Klaartje en
Peter. Ze zetten het doosje terug op de kast en doen niet eens het deksel dicht.
Als de directeur voorbijkomt, ziet hij meteen dat het doosje is opengemaakt.
Hij neemt het doosje en gaat er mee naar Klaartje en Peter. Peter zegt: “Het is
toch niets bijzonders!?” “er zit helemaal niets in”, zegt Klaartje. De directeur
neemt het doosje in de hand en zegt: “Het geheim is er nu uit.” Hij maakt de
kast open en stopt het doosje achter de oude boeken. Alsof het nu niets meer
waard is. Hij is heel verdrietig.
Enkele dagen later spelen Peter en Klaartje bij hun vriendin Janne. Het is vies
weer. Daarom zitten ze de hele middag bij Janne binnen. Opeens ziet Peter op
de kast bij Janne net zo’n doosje staan als bij hen op school. Peter stoot Klaartje
aan. Hij kijkt naar het doosje. Klaartje zegt: ”Hebben jullie ook zo’n doosje?”
“Ja”, zegt Janne, “het is heel bijzonder. Er zit een geheim in. Oma heeft het
geheim erin gedaan en die haar oma ook.” “Er zit niets in”, zegt Klaartje. “Het is

helemaal nep”, zegt Peter. De mama van Janne hoort wat Peter zegt. Ze komt
naar de kamer. Ze neemt het doosje in haar hand en zegt: ”Dit doosje heb ik
van mijn oma gekregen, om haar niet te vergeten. Ik bewaar hier alles in wat ik
met oma heb meegemaakt. Als ik naar het doosje kijk, kan ik over oma
vertellen. Soms vraagt Janne of ik over oma wil vertellen. Dan pak ik oma’s
doosje vast. Dan kan ik alle verhalen over oma vertellen. Want in het doosje zit
alles wat ik over oma weet.” “Zit er dan een boekje over jullie oma in?, vraagt
Klaartje. “Nee”, zegt de mama van Janne, “mijn gedachten aan oma zitten erin.
Je kan ze niet zien. Daarom hoef ik ook nooit in het doosje te kijken.”
Klaartje en Peter gaan naar huis. Onderweg zegt Klaartje: “We hadden niet in
het doosje van onze school moeten kijken. Misschien zijn onze juffen en
meesters nu hun verhalen, hun gedachten, hun herinneringen aan hun school
kwijt. Dat is niet leuk.” Peter knikt.
Als ze in de school komen, gaan ze meteen naar de kast. Ze halen het doosje
achter de oude boeken vandaan. Ze maken het goed dicht en plaatsen het weer
op de lege kast.
Even later komt de directeur binnen. Hij ziet het doosje op de kast en is heel
blij. Klaartje zegt: “Meneer Jan, kun je nu weer vertellen over wat er allemaal
op school is gebeurd?” De directeur van Peter en Klaartje pakt het doosje in zijn
hand. Hij strijkt er over en zegt: “Ja, nu kan ik weer alles vertellen.” En hij zegt:
“Als jullie later groot zijn en naar een andere school gaan, zet dan thuis ook een
doosje. Dan mag je er ook in stoppen wat je hier met ons hebt meegemaakt en
ook dingen die je niet wilt vergeten. Dan kunnen jullie later weer aan jullie
kinderen vertellen over onze school en over dingen die jullie meemaakten.”

Dan begint de directeur te vertellen….
Het is zover…
Je mag nu op je eigen benen staan.
Je kwam bij ons, je was van harte welkom.
We zagen je groeien en openbloeien.
Met veel moed heb je gewerkt om vooruit te komen,
je gaf niet op, je zette door, je bleef erin geloven.
Je bracht wat meer leven in onze school,
je gaf er een eigen gezicht aan.
Vaak weerklonk je lach of je roep over de speelplaats,
en zo werd je een deel van het drukke schoolleven.
We zijn blij en dankbaar om dit alles,
maar nu is het tijd om je te laten gaan.
Wij wensen jou het allerbeste:
vrienden die echt om je geven,
mensen die met jou op weg willen gaan,
die je aanvaarden zoals je bent,
die begrip kunnen opbrengen voor je vragen en je angsten,
voor je buien en je lachkriebels.
Mensen die met hun hart naar je luisteren, die veel geduld hebben,
die je af en toe een schouderklopje geven.
We wensen jou ook een warm en dankbaar hart toe.
Een hart dat klopt, ook voor de anderen.
Ogen die stralen en vol bewondering kunnen kijken.
Oren die niet alleen goed horen maar die ook kunnen luisteren
naar wat mensen om je heen vertellen.
Een mond die de waarheid spreekt,
die zacht kan zijn en die kan zingen van vreugde en geluk.
Blijf geloven in jezelf!!! Je heb alles in je!

Afscheid zesde leerjaar
Groen is voor jullie warmte en aandacht, iedere dag.
Blauw is voor de lol die we samen hadden en jullie lieve lach.
Oranje is voor alles wat jullie leerden, wat zijn jullie gegroeid!
Bruin is voor jullie motivatie en vertrouwen, dat jullie in ons
geloofden!

Rood is voor de inspiratie en jullie bijzondere talenten.
Jullie waren fantastische leerlingen, blijf vooral zoals je bent!

De juffen

Ik vond het PAM Ename keitof! (Jolan)

Sport- en cultuurweek was mijn favoriete week dit schooljaar!
(Thomas)

Ik vond het fijn dat we een hechte klasgroep werden. Ik zal deze
klas missen! (Camille)

Het hoogteparcours tijdens de sport- en cultuurweek vond ik het
leukst dit jaar. (Jinte)

Ik vond het een heel leuk jaar! De activiteiten aan de Donk vond ik
super!
(Dree’ken)

Dat ik burgemeester kon zijn in de leerlingenraad tijdens mijn
laatste schooljaar vond ik heel tof! (Emma)

Normaal is het zesde leerjaar het leukste jaar, en dat was het
zeker ook!
(Cato)

Het was een heel leuk jaar, jammer van de corona periode. (Wout
De Brouwere)

Ik vind het jammer dat het maar 1 jaar heeft mogen duren. De
sport- en cultuurweek was de tofste week. (Marte)

‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar’
Bloemenverkoop
Tijdens de bloemenverkoop ontwikkelden sommige
‘vijfdekes’ zich tot ware verkopers. Heerlijk om te
zien! Dank helpertjes
.
juf Sylvie

Toneel Mariken
We waren gewaarschuwd dat het geen eenvoudig toneel zou zijn. Het was zeker
speciaal te noemen. De meningen waren verdeeld. Sommigen vonden het echt
wel mooi. Anderen te moeilijk. Nog anderen gewoon blij geen les gehad te
hebben.

Sport- en cultuurweek
Het was een toffe week. De vele foto’s kan je vinden op de website.

EN TOEN WAS ER CORONA…
Een greep uit de dichtbundel van het 4de leerjaar over de voorbije maanden “in
ons kot”.
Het leven is niet al te makkelijk met jou erbij.
Dat maakt me niet blij.
We mogen niet meer bij familie gaan of met vriendjes spelen.
Dat gaat echt heel gauw vervelen.
Gelukkig mogen we nu naar school en naar de klas,
wat niet meer te verwachten was.
Een stapje dichter naar ons oude leven.
We mogen de moed niet opgeven.
MAURO

Kom je uit China?
Zijn jullie vuile beestjes?
En kom je naar hier voor feestjes?
Onze deuren gaan op slot.
We zitten vast in ons kot.
We kijken elke dag naar buiten,
op zoek naar anti-coronaspuiten.
We gaan je verjagen,
zo kunnen de juffen ons terug plagen!

NOAH
Blijf in uw kot!
Ik kwam zot!
Ik kreeg filmpjes met taken,
die moest ik allemaal maken.
Ik begon iedereen te missen,
gelukkig mag ik nu al vissen.
Het is misschien een beetje grof,
maar eigenlijk vind ik dit wel tof.
LYAN

Wie had dat ooit gedacht,
ik had corona nooit verwacht.
Het virus kwam binnen zonder kloppen
en was niet meer te stoppen.
Het duurt nu al zo lang,
dat maakt me een beetje bang.
Handen wassen en 1,50 m van elkaar,
en dit voor de rest van het jaar.
Weken in quarantaine,
met af en toe een ritje naar Eine.
Knutselen en kleuren doen we graag,
Daar hebben we veel tijd voor vandaag.
Ook nog huiswerk maken
behoort in deze tijd tot mijn taken.
Het einde is bijna in zicht,
dat was mijn gedicht.

LISE

Ze zeggen ‘blijf in uw kot’,
Maar ik word hier stilletjes aan een beetje zot.
Schoolopdrachten moeten we thuis maken, al een week of 10.
Maar nu wil ik graag al mijn vrienden terug zien.
Dagelijks speel ik Fortnite, Snapchat of Tik Tok,
en onze dieren verzorgen in of uit hun hok.
Ik mis het knuffelen en lekker eten bij oma en opa.
Ik mis mijn sport en mijn voetbal, oh ja!
Het is allemaal zo speciaal.
Hopelijk wordt alles weer vlug normaal.
ILJO

TALENTEN IN HET DERDE LEERJAAR
Cesar: doet graag basket, lieve jongen, goede voetballer.
Yemaya: lief, staat altijd klaar voor iedereen.
Riven: kan goed tekenen, is slim.
Ferre: goede loper, sportieve jongen, snel.
Anouar: goede voetballer, is cool.
Indi: sterke jongen, kan goed voetballen, heeft de loopwedstrijd
gewonnen.
Matteo: beste in bottleflip, is een leuke jongen.
Siebe: leuk op Fortnite, is de beste keeper.
Anouk: lief, super leuk, mooi.
Louise: knap meisje, kan mooi tekenen en kleuren, je kan er goed mee
praten.
Hanne: leuke meid, goed in Tiktok.
Saar: kan goed lopen, kan grappige verhalen bedenken, lieve vriendin.
Arne: is een grappenmaker, lief, is een babbelkous.
Elizabeth: lief meisje, is grappig.
Maurice: grappenmaker, heeft leuk haar.
Nanou: leuke vriendin, rustig meisje.

Rahik: kan iets moois met je kapsel doen, heel creatief.
Louis: rustige jongen, heel flink, coole gast.
Salim: kan goed lopen, lacht veel.
Jesse: grappig, wild.

Dit zullen de leerlingen van het derde
leerjaar onthouden:
Knutselen op vrijdag!

Samen iets knutselen voor papa!

Gaan zwemmen!
WO!

Lieve juffen!

Eigenlijk alles!

Speeltijd!
Rekenen!

Turnen!

De klasvrienden!

Samen werken!
Goed geholpen worden!
Een nieuw spel verzinnen!
Verjaardag vieren!

Leuke grapjes!
Cijferen!
Samen dingen doen!

Beeldbad!

Het bos!

Toneelstukjes!

Een terugblik op het 2de leerjaar
Dit was het leukste in het 2de leerjaar:
• De speeltijd, plezier in de klas,
de vriendjes
• De juf
• Rekenen, tafels leren, tafeltoets
• Knutselen
• Stella op bezoek in de klas

Dit hebben we geleerd in het 2de leerjaar:
• De tafels leren, de klok, tellen tot
100, rekenen met de koningsoefening
• Hoofdletters
• Spellingsregels
• Tanden poetsen
• De tafel van 7 tijdens de lockdown

Dit vond ik leuk tijdens de lockdown:
• Meer tijd om met broer te spelen
• Meer bij mama en papa zijn
• Meehelpen aan de
verbouwingen
• Op de tablet spelen
• Met mijn konijn spelen, met
mijn kip chillen
• Knutselen
• Met de quad rijden
• Zwemmen
• Meer buiten spelen

• De lessen via de computer: de filmpjes van Stella en
Romy over rekenen en taal
Dit vond ik niet leuk tijdens de lockdown:
•
•
•
•
•
•
•

Het virus
Niet naar school kunnen gaan
Geen vriendjes zien
Slecht internet
Stella en de juf gemist
Zus doet me pijn
Huiswerk

Een BIJ-zonder jaar in de klas van Zoem…

Ik was blij dat ik mijn

Ik wist niet dat het zo

verjaardag op school kon

leuk ging zijn in het

vieren!

eerste leerjaar.

Elias

Seppe

Ik vond het leuk in de

Ik vond het leuk

tweede bubbel en ook dat

toen de

we met meester Ouissem

speeltuinen weer

mochten sporten op het

opengingen.

pleintje.

We waren blij dat we
naast elkaar mochten
zitten in bubbel 2.
Alizee en Renesmée

Yanis

Ik was blij dat ik terug
naar school mocht komen.
Ik werkte heel graag in
de taalboekjes.
Emiel

Leuk dat we filmpjes mochten
kijken tijdens het eten.
Ik ga de juf missen!
Louis
Ik vond het heel leuk om
te knutselen in het eerste
leerjaar. De klok knutselen
vond ik het allerleukst.
Maxime

Ilaya

Een BIJ-zonder jaar in de klas van Zoem…

Ik vond het hier zo leuk!
Ik ben blij dat ik naar

Ik vond de verhaaltjes

het tweede leerjaar

en de mopjes leuk!

mag gaan.

Wout

Marcin

We mochten tijdens corona
elke dag speelgoed

Ik vond het leuk!
Salih

meebrengen voor tijdens de
speeltijd.

Cedric

Ik vind het jammer dat
het eerste leerjaar zo
snel voorbijgegaan is.

Ik heb tijdens de corona
veel op Bingel gewerkt.
Margot

Lana

Ik was blij dat ik terug naar
school mocht komen.
Amina
Dit schooljaar werd er
eentje om nooit te
vergeten. Bedankt aan alle
kinderen en ouders voor
jullie inzet en vertrouwen!
Juf Valerie

KLAAR MET DE KLEUTERSCHOOL

Ondanks de rare tijden willen we samen met onze kleuters en hun
ouders de vakantie instappen.
Dankbaar omkijkend naar alles wat ze samen met ons leerden en
beleefden.

De laatste dans van het schooljaar (Lieve Merckx)

Zet je klaar,
voor de laatste dans van het schooljaar.
Zet je klaar, voor de laatste dans van het jaar.
Wat was het raar.
We mochten even niet bij elkaar.
Maar da’s voorbij!
Dus dans maar mee met mij.
Eén stap naar voren en draai in het rond.
Stamp met je voeten luid op de grond.
Laat je maar horen, het is vakantie olé.
Zwaaien, zwaaien, zwaaien.
En dan weg er mee!

Dag school!!!

SAMEN SPELEN IN DE ZANDBAK

Hallo, ik ben kikker uit de 1e-2e kleuterklas. Wat was ik blij om mijn vriendjes en
de juf terug te zien na die lange “ blijf-in-uw-kot-”periode… Maar amai… Ik
herkende de juf eerst bijna niet met dat witte mondmaster aan… Was dat even
schrikken… Gelukkig mocht het masker af in de klas zelf. Mijn vriendjes
hadden zoveel te vertellen; we pikten vol enthousiasme de draad van voor
Corona weer op; voor sommigen was het wel weer wennen aan de afspraakjes van
de klas; we leerden weer “samen spelen-samen delen” na zo’n lange periode
zonder vriendjes in de buurt. Maar we deden allemaal super ons best in de klas.
Ook wasten we heel flink onze handjes de hele dag door; zo kwam Corona niet in
onze buurt…

Door het mooie weer konden we af en toe zalig samen spelen in de grote
zandbak. Verjaardagstaart bakken, ijsjes verkopen, cakejes met chocomelk
maken voor de juf, samen een zandkasteel bouwen, een diepe put graven om het
natte zand eruit te halen, voetjes verbergen in het zand, een schat verstoppen
onder het zand; en nog veel meer… En of het plezant was!

De vriendjes deden ook heel hard hun best om zelf hun schoenen en kousjes uit
en weer aan te doen: flink hé! Mama en papa, laat het hen thuis ook maar eens
proberen: ze kunnen het super flink alleen!

De maand juni duurde jammer genoeg niet zo lang, de grote vakantie staat voor
de deur en daarom moet ik alweer afscheid nemen van al die kapoenen uit de
kikkerklas. Maar één ding is zeker: al de vriendjes uit onze klas hebben hun
vakantie dubbel en dik verdiend! Geniet ervan!

Tot volgend schooljaar ! Weet je: Pompom, de klaspop van juf Cathy, kijkt al vol
ongeduld uit naar al die flinke vriendjes die dan naar de derde kleuterklas gaan.
En ik kijk uit naar mijn vriendjes van het eerste die dan naar de tweede klas
mogen!

Dikke knuffel van kikker x
PS Juf Dominique vertelde me dat ze zo blij was met de hartjesslinger en de
geschenkjes van de kindjes van de kikkerklas, ter gelegenheid van haar huwelijk.
Wat een leuke verrassing was dat!

Jules houdt van.... dieren!
Voor de ‘lockdown’ waren wij gestart met een superleuk thema. Jules
ging op ontdekking welke huisdieren er allemaal zijn...

En wij hadden geluk, want enkele huisdieren kregen we ook op bezoek
in onze klas.
Ons fijn thema hebben we wel niet helemaal kunnen afronden.

De poes, het vogeltje en het konijn zijn niet meer op bezoek kunnen
komen door dat ander vies beest: Corona.
Toch willen we jullie laten meegenieten van al de diertjes die wel bij
ons langskwamen.

Dit is Sky, 1 van juf Inge haar honden. Zij komt heel graag op bezoek bij
de kleuters. Ze voelt zich altijd op en top thuis ☺

Maar niet alleen een hond kwam op bezoek, ook de schildpad en de
visjes van Hailey kwamen eens langs

We keken ons oogjes uit, zochten foto’s van die dieren en vergeleken
ze met de echte dieren die in onze klas waren.
We kennen allemaal een hond, een schildpad en visjes maar juf
Jeanette had nog een ander diertje meegebracht naar onze klas... En
dat was wel een heel speciaal dier: een wandelende tak! Sommige
kindjes hadden dit diertje nog nooit gezien!

Juf haalde deze diertjes zelfs
eens uit het bakje en liet ze
gewoon over haar handen
lopen. Durven jullie dat?
We speelden heel veel
spelletjes, mochten
knutselen en onderzoeken,
leerden een superleuk lied
van Jules die geen hond
wil.... Het was een Top
Thema!!

Alleen spijtig van dat vies
beestje Corona.... Anders
hadden we nog veel meer leuke dieren op bezoek gekregen en had de
juf nog meer foto’s kunnen nemen.

Wij vonden het alvast superleuk! Hopelijk hebben jullie een beetje
kunnen meegenieten met ons.

Vele groetjes uit de zonneklas!

Vakantie…

Ik wens een vakantie vol avonturen en zonneschijn.
Ik wens een vakantie vol lekkere ijsjes en voetballen op het plein.
Ik wens een vakantie vol zandkastelen en waterpret.
Ik wens een vakantie vol gezelschapsspelletjes en pas na tienen naar bed.
Ik wens een vakantie vol boeken en spannende verhalen.
Ik wens een vakantie vol liedjes zingen in alle talen.
Ik wens een vakantie vol lieve woordjes en complimentjes geven.
Ik wens een vakantie vol pretparken en nieuwe dingen beleven.
Ik wens een vakantie vol beestjes oost, zuid, noord en west.
Ik wens een vakantie, een vakantie op zijn best!
Ik hoop op lange wandelingen en veel vrolijke avonturen.
Ik hoop op waterpret en buiten spelen tot in de late uren.
Ik hoop op picknicken in het bos en ijsjes eten op het strand.
Ik hoop op geheimpjes delen en kastelen bouwen in het zand.
Ik hoop op wandelen en genieten van de natuur.
Ik hoop op liedjes zingen bij een knetterend kampvuur.
Ik hoop op luieren in de zon en met mijn beste vrienden spelen.
Ik hoop op boottochtjes op de rivier. Ik zal me niet vervelen.
Ik hoop op dansen in de regen.
Ik hoop op het beste, ook al zit het wat tegen.

Vrije dagen voor het schooljaar 2020 – 2021
• Woensdag 16 september: pedagogische studiedag → geen school voor de
kinderen
• Woensdag 14 oktober: pedagogische studiedag → geen school voor de
kinderen
• Maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 november: herfstvakantie
• Woensdag 11 november: wapenstilstand → geen school
• Woensdag 18 november: pedagogische studiedag → geen school voor de
kinderen
• Maandag 21 december t.e.m. vrijdag 1 januari: kerstvakantie
• Woensdag 20 januari: pedagogische studiedag → geen school voor de
kinderen
• Maandag 1 februari: lokale verlofdag → geen school
• Maandag 15 februari t.e.m. vrijdag 19 februari: krokusvakantie
• Woensdag 3 maart: pedagogische studiedag →geen school voor de
kinderen
• Maandag 15 maart: lokale verlofdag → geen school
• Maandag 5 april t.e.m. vrijdag 16 april: paasvakantie
• Donderdag 13 mei (Hemelvaart) en vrijdag 14 mei (brugdag) → geen
school
• Maandag 24 mei (Pinkstermaandag) →geen school
We hebben plannen gemaakt voor volgend schooljaar. We weten nu nog niet
wat de veiligheidsvoorschriften zullen zijn. Alle volgende data zijn dus onder
voorbehoud.
• Woensdag 26 augustus om 19.00 uur: open klas kleuters, L1 en L2
• Donderdag 27 augustus om 19.00 uur: open klas voor L3 t.e.m. L6
• Interesse in het traject van de 1ste communie? Inschrijven en info op
dinsdag 3 september en maandag 7 september telkens om 19.30 u in de
kerk van Nederename
• Interesse in het traject van het Vormsel? Inschrijven en info op dinsdag 6
oktober en maandag 12 oktober telkens om 19.30 u in de kerk van
Nederename
• Woensdag 28 en donderdag 29 oktober: oudercontacten voor het lager
(2 dagen voor grote klassen, 1 dag voor kleinere klassen) → meer details
volgen

•
•
•
•

Dinsdag 24 november: oudercontact voor de kleuters → details volgen
Vrijdag 29 en zaterdag 30 januari: kaas- en wijnavond
Zaterdag 27 februari: bloemenverkoop oudercomité
Vrijdag 12 en zaterdag 13 maart: optreden met de hele school in zaal
Maskerade in Mater
• Vrijdag 19 maart: Lentequiz
• Zaterdag 8 en zondag 9 mei: vormselvieringen
• Vrijdag 11 juni: schoolfeest t.v.v. project in Guinée
Leuk om te weten
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dinsdag 22 september: 1ste bijeenkomst van het oudercomité
Vanaf 21 september: start koekenverkoop door het oudercomité
Dinsdag 17 november: 2de bijeenkomst van het oudercomité
Werden reeds ingepland: verschillende activiteiten voor de kinderen
(sportactiviteiten, toneel- en muziekvoorstellingen in de Woeker,
klasconcerten…)
Vrijdag 4 juni: KBO-run
Pedagogische uitstappen n.a.v. thema’s in de klas
Een meerdaagse uitstap van L5 en L6 (geen zeeklas)
BeeldBaddagen voor L3 en L4
…

Meer details in de loop van het schooljaar.
Bekijk regelmatig de kalender op de website die worden telkens aangevuld met
nieuwe activiteiten en we proberen die zo goed mogelijk up to date te houden.

