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De spreeKBallON
Hoe onvoorspelbaar
niet te berekenen
en onbekend
de weg ook is,
zolang een mens op weg gaat
naar een ander
om de ander,
is er hoop
op een nieuwe toekomst.
Dit is het kwetsbare verlangen
van elkeen
maar voor wie weinig heeft
en weinig kansen krijgt
nog het kwetsbaarst.
Advent:
Ondanks de versleten sokken
en blaren op de voeten
blijven gaan
om elkaar te ontmoeten.
Advent:
God kwetsbaar nabij onderweg.

(Kathleen Boedt)

Een zalige kersttijd en
een gelukkig 2019!!

Beste ouders
Alweer bijna Kerstmis, niet te geloven hoe de tijd vliegt.
Na een fantastische lange, warme zomer was het weer wennen aan kortere
dagen, aan ochtendkilte. Je steekt de verwarming aan, trekt een warme jas aan,
maakt een lekker stoofpotje… De herfst en de winter zijn ook best gezellig,
alleen is het niet voor iedereen zo. Onze leerlingen moeten zich daarvan
bewust zijn. Daarom besteden we opnieuw aandacht aan de campagne van
“Welzijnszorg” op onze school. Ik heb het er meer uitgebreid over in een ander
artikel in deze spreekballon.
In onze 5 opdrachten van Katholiek Basisonderwijs staat immers bij opdracht 4:
Een katholieke school heeft meer dan gewone aandacht voor leerlingen die
dreigen (groei)kansen te missen. Ze wordt daarbij geïnspireerd door Jezus’
aandacht voor al wie in de maatschappij uit de boot dreigt te vallen . Dat
uitgangspunt vraagt van leerkrachten dat ze zich verantwoordelijk voelen voor
elke leerling hoe anders, zwak of lastig die ook is. Omdat leerkrachten geloven
in de groeikansen van elk kind, geven ze niet op. Integendeel: ze geven elk kind
telkens opnieuw een nieuwe kans.
Als ik zie wat mijn leerkrachtenteam dag na dag doet voor de kinderen, dan
weet ik dat jullie kinderen hier in goede handen zijn.
De werkdruk is immers niet te onderschatten. Dat las ik ook in de grote
lerarenenquête die onlangs werd gepubliceerd. Ondanks dat zie ik hier heel veel
mooie initiatieven en activiteiten gebeuren. De artikels in deze spreekballon
laten jullie even mee proeven. Nu en dan worden we daarvoor ook beloond
(Dat hoeft niet, maar het doet wel deugd.) :
Een leerling uit L6 was na de STEM-olympiade bij de 56 besten van 26.000
deelnemers!! Proficiat!
De leerlingen van L6 namen deel aan het Quadroproject. Nu wachten we in
spanning of we bij de 10 beste zullen zijn. Wij waren de enige school in deze
streek die aan deze toch niet zo gemakkelijke opdracht heeft meegedaan.
Onze school kreeg een bronzen medaille voor verkeersopvoeding.
De leerlingen van L5 brachten een bezoek aan het bejaardentehuis in Eine en
mochten activiteiten doen samen met hen. Achteraf kregen we een mail met
een dikke pluim voor hun gedrag en inzet. We zijn zeker nog opnieuw welkom.
Kinderen van L3 tot L6 maakten pakjes en kerstballen om de bomen te versieren
op de markt in Oudenaarde. Ons naambordje staat bij de bomen die wij
versierden. Gaan jullie zeker eens kijken tijdens de vakantie?

Van veel grootouders kregen we een dikke pluim voor het gezellige
grootouderfeest waar ze zo van genoten hebben en waar hun kleinkinderen hun
beste beentje hebben voorgezet.
Zo kan ik nog eventjes doorgaan. Al die dingen kunnen er niet komen zonder
het enthousiasme en extra inzet van alle leerkrachten.
De vakantie zal dan ook voor iedereen deugd doen!
Ik wens jullie een zalige kersttijd, waar jullie ook zijn, een thuis vol warmte en
een feestelijke overgang naar het nieuwe jaar dat jullie zeer veel geluk en een
goede gezondheid mag brengen!
Katrien De Smet
Een fiere directie
Advent: samen op weg om armoede te verdrijven
Ook dit jaar kwamen de kinderen elke week samen tijdens de advent.
Het thema is:
“ 1 op 5 loopt school in de buitenbaan “
Dit betekent dat vandaag 500 000 kinderen onvoldoende onderwijskansen
krijgen door armoede! Zolang armoede de reden is waarom kinderen hun
diploma niet halen, laten we veel talent verloren gaan.
We wilden dit thema bespreekbaar maken met onze leerlingen want ook op
onze school maken ouders zich zorgen hoe ze de (school)facturen moeten
blijven betalen, hoe ze de stookolietank gevuld kunnen krijgen, hoe ze die
versleten jas kunnen vervangen door een nieuwe, hoe…
Jezus zette kinderen in het midden. Samen zetten we ons in voor een betere
toekomst, maken we extra tijd voor hoop en inzet, kijken we uit naar een
rechtvaardige samenleving waarin geen enkel kind tekort gedaan wordt.
Onderstaand tekstje van Antoon Vandeputte deed me dromen… Ik hoop dat
onze school zo’n huis kan zijn, zeker voor de kinderen die het niet gemakkelijk
hebben in het leven.

Dringend gezocht
Gratis dringend op zoek
naar een huis op aarde,
het hoeft niet volmaakt te zijn
als het maar een thuisgevoel geeft.
Liefst is het een open huis
ramen en deuren hoeven niet
beveiligd te zijn
Als ieder die er aanklopt
maar naar binnen kan
en voelt dat hij welkom is.
Als het kan graag een warm huis,
bewoond door hartelijke mensen
die vrij van vooroordelen
het leven willen delen met velen.
Zalig zou het zijn als het huis
ook een thuis zou kunnen zijn
waar niemand zich vreemdeling voelt
en klein en groot, arm of rijk
er samen kan in leven.
God hoopt met Kerstmis
zo’n huis gevonden te hebben
waar zijn Zoon
thuis mag komen op aarde.

Jasper geselecteerd voor finale van de STEM Olympiade!
Op donderdag 8 november was het zover!
De leerlingen van het zesde leerjaar namen deel aan de achtste editie van de
‘Vlaamse Junior STEM Olympiade’. Naar analogie met andere
wetenschapsolympiades is dit een prestigewedstrijd met hoge visibiliteit, onder
de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning. Onder het wakend oog van
de Prof. Dr. Bart De Moor en Ir. Ann Lambrechts, werden leuke wedstrijdvragen
opgesteld voor de voorronde en de finale...! Na de deelname aan de wedstrijd,
kregen de leerlingen een leuk souvenir mee naar huis.
In het schooljaar 2018-2019 waren er 614 scholen ingeschreven. Samen zijn dat
maar liefst 25.861 leerlingen! Wie graag naar de finale wou doorstoten, moest
een felbegeerd plaatsje proberen te behalen bij de top 52.
Enkele dagen na het oplossen van de vragenbundels, kregen we een mailtje...
Jasper behoorde tot de top 52 en mocht dus deelnemen aan de grote finale!
Wat een prestatie!
De finale en prijsuitreiking ging door in het ministerie van Onderwijs, te Brussel,
op zaterdag 1 december.
Ondanks de enorme inzet van Jasper behaalde hij niet de top 10. Maar hij werd
niet met lege handen naar huis gestuurd: hij kreeg een zak vol met leuke gadgets,
een proefjesboek en LEGO Technics.
Hierbij wil ik de hele klas van het zesde leerjaar nog eens een dikke proficiat
wensen voor hun inzet en de mooie resultaten, en in het bijzonder aan Jasper!

Het zesde leerjaar nam deel aan het Quadro scholenproject!
Sinds begin oktober namen de leerlingen van
het zesde leerjaar deel aan een het ‘Quadro
Scholenproject’, een project van ‘Tuinkadeeke’.
Het project bestaat uit verschillende
opdrachten: een 3D-ontwerp van een
fantasierijk dier bedenken en ontwerpen op de
computer, daarna dit dier met het Quadromateriaal bouwen en verder ‘versieren’,
tenslotte het ontwerp presenteren in een
brochure (bestaande uit foto’s, een
takenverdeling, bevindingen over het
project…).
Van dinsdag 20 november tot en met dinsdag 27 november was de stemronde
voor het publiek geopend. Heel wat mensen hebben gestemd op onze ‘Goddie,
de goddelijke lama’. Helaas werd het zesde leerjaar niet geselecteerd voor de
volgende ronde.
Wel hebben de leerlingen enorm veel bijgeleerd door dit project, het was een
heus avontuur.
Bij deze wil ik nogmaals iedereen die gestemd heeft voor Goddie bedanken! Dit
betekende enorm veel voor de leerlingen van het zesde leerjaar.

‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar’
Veldloop
Het leuke was dat ik kon kijken naar mijn vrienden. De opwarming was ook leuk.
Minder leuk was het dat ik viel.
Sportieve voormiddag = leuk!

Wild van Techniek
De klas werd in twee groepen gesplitst.
Eén groep deed ‘Zorg’ en de andere groep
‘Hout- en tuinbouw’.
Een meneer leerde ons een rekje maken.
We hebben gaatjes mogen boren. Het was
superleuk.
We maakten iets om bloempotten op te plaatsen.
In de zorg maakten we een bundel en een stuk zeep.
Ik vond het leuk dat we zeepjes maakten. Ik zou het leuk vinden als we elke dag
Wild van Techniek deden. De juf mag snel terugkomen. Het was een plezante
dag.

Toneel
We gingen reeds twee keer naar het toneel. Het eerste was met dans en we
mochten actief deelnemen. Dat was wennen.
Het tweede was een echt toneel.

WZC Scheldekant
Wat een leuke namiddag was
dat! Met enkele bewoners van
Scheldekant speelden we een
namiddag spelletjes. We
kregen eerst een rondleiding
waarbij we meer leerden.
Daarna een cakeje en drankje
nuttigen. Hier konden we
vragen stellen aan de
bewoners. Hoe oud ben je?
Waar woonde je? Heb je
kinderen/kleinkinderen? … De spelletjes waren met een doorschuifsysteem. Het
was erg leuk!
We kijken uit naar de volgende keer!

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

IN HET SPOOR VAN ADRIAEN BROUWER.
Op vrijdag 7 december zijn we met het 4de leerjaar naar een museum
geweest, in het stadhuis van Oudenaarde, het MOU.
We werden in twee groepen verdeeld en kregen elk een gids, die ons
heel veel uitleg gaf.
Het ging over Adriaen Brouwer en zijn 65 schilderijen.
Hij werd geboren in Oudenaarde en is gestorven in Antwerpen. Hij
werd 34 jaar.
Hij schilderde vooral mensen, maar later ook landschappen. Op de
schilderijen zag je heel veel details.

Na de rondleiding lag er kledij van vroeger op ons te wachten. We
mochten ons verkleden om dan een foto te nemen met Adriaen Brouwer
erbij.
Ik vond het een geslaagde en superleuke uitstap!
CLARA

De 4de klas treedt op voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar.
De kinderen van het 4de leerjaar hadden een toneeltje ingeoefend en
wilden eens spelen voor echt publiek. Ze nodigden het 1ste, 2de en 3de
leerjaar uit en de klas werd omgetoverd tot een gezellige theaterzaal.
Ook mevrouw Katrien kwam meegenieten van het spektakel.
Het verhaal speelde zich af in het kasteel van Jonkvrouw Snoezepoes en
Ridder Goedhart. Ze hielden erg veel van poezen.
De kinderen hadden heel veel geoefend, net zoals echte acteurs. Ze
leerden hun tekst uit het hoofd, zochten naar gepaste kledij en
attributen. Zo konden ze zich heel goed inleven in hun rol.
Het werd een prachtige voorstelling. We zagen de jonge toeschouwers
met volle teugen genieten.
De kinderen van de 3de klas gaven zelfs een staande ovatie!
Ook juf Ingrid en juf Sonia waren supercontent met het eindresultaat
van weken oefenen en de puntjes op de i zetten!

PROFICIAT AAN ALLE ACTEURS!

Beeldbad september 2018

Hatixhe: We hadden het over de zee en de vissen, ik vond het een leuk thema
Lise: We mochten vissen met magneten in de Schelde. Dit was super leuk!!
Yoran: ik vond het leuk dat we onze fantasie mochten gebruiken om dingen
te maken.
Amália: De t - shirts ontwerpen vond ik erg fijn!

Nilson: Ik vond de hele week top!
Amber: Het knutselen was super leuk, de werkjes waren mooi om naar te
kijken en aan te voelen.

Gezond ontbijt in de klas.

Mauro: Ik vond het leuk een ontbijt te maken in de klas.
Iljo: Het was fijn dat we voorwerpen op een grote
voedingsdriehoek konden plaatsen.
Louis: Ik vond het fijn om de speciale potten te mogen mee
nemen naar huis.
Mona: Ik vond het leuk dat we alles zelf mochten
klaarmaken en mixen in de potten.
Elise en Jinthe: Het was interessant om alles te groeperen
volgens gezond en minder gezond.

Hallo, ik ben Amália uit het derde leerjaar.
Ik speelde geregeld het spel Karaton. Het spel helpt
kinderen bij het inoefenen van spelling. Doordat ik veel
oefende kreeg ik een hoge score en verdiende ik een prijs. De
strip is heel mooi en ik ben vooral heel fier op mijn beker!

Belevenissen in het 2de leerjaar:

Startdag Hallo wereld
We werken dit jaar rond de wereld. We hebben een puzzel gemaakt. Toen het
middag was, aten we frietjes. Ze waren heel lekker. Daarna stapten we naar de
speeltuin. We hebben daar veel plezier gemaakt.
Louise, Saar en Jesse

Kronkeldiedoe
Kronkeldiedoe is een sportdag. Het is voor groot en klein. Je kan er lopen en
fietsen. Eerst hebben wij golf gedaan. Daarna hebben we spelletjes gespeeld.
Het leukste vonden wij de rups en de driewielers.
Nanou en Ferre

Hoekenwerk met het vijfde leerjaar
Het vijfde leerjaar komt naar ons. We zitten samen in het restaurant. Samen
met iemand van het 5de kiezen we een (reken)spelletje. We vonden de spelletjes
heel leuk, we moesten goed nadenken.
Yemaya, Oona en Matteo

Strapdag
Eerst moest je thuis je fluohesje aandoen. Dan reden we met de auto naar
Delhaize voor de voetpool. We hebben met de fiets gereden of kwamen te voet
naar school. Tijdens de middag hebben we boterhammen gegeten in de klas,
want het was te slecht weer om buiten te picknicken. We hebben namen mogen
kiezen voor de verkeersmannetjes. De pastoor heeft ze gezegend. Toen begon
het opeens te regenen!
Maurice en Rahik

Naar het bos
Eerst voerden de mama’s en papa’s ons naar het bos. De gids wachtte ons op.
De gids had een mand met konijntjes met opdrachten. Als eerste opdracht
plakten we blaadjes op onze schoendoos. Daarna zagen we dieren, zoals een
eekhoorn, konijnen, vogels… Dan zochten we allemaal insecten en allerlei
paddenstoelen.
Riven en Cesar

Toneel: Peter en de wolf
We zijn er met de auto naartoe geweest. Peter en de wolf was heel mooi. De
wolf wou Peter pakken. De blokfluit was heel mooi. De wolf heeft juf Tieneke
bang gemaakt. De muziek was ook mooi. Het was er druk. Peter kon over de
poort klimmen. Jonah moest op het podium komen en moest gedragen worden.
Juf Valerie moest het pistool vasthouden.
Sam en Elizabeth

Instrument: de tuba
Er kwam een meneer met instrumenten. Eerst vertelde hij over de tuba en
toonde hij dingen op de computer. Dan ging hij blazen op de tuba. En ook gek,
zoals een olifant. Dat was grappig. Hij had ook een heel grote tuba mee. Op het
einde bedankten we hem.
Siebe en Hanne

De Sint!
Eerst kwam de Sint op de speelplaats. Daarna gingen we naar de turnzaal, waar
we ons dansje dansten. De Sint vond het heel mooi en de zwarte pieten vonden
het ook heel mooi. Ze waren zeer blij! De zwarte pieten hebben ook een dansje
gedaan. We vonden onze cadeautjes zeer leuk!
Colin en Anouk

Brugactiviteit herfst 3 K- 1 LO
Wat is een brugactiviteit?
De kleuters vinden het superspannend om al eens te gaan kijken hoe er gewerkt
wordt in het eerste leerjaar. De kinderen van klas 1 gaan o zo graag nog eens
terug naar hun oude kleuterjuf...
Hoe?
We brachten allemaal groenten mee naar school. In het restaurant hebben we
alles geschild en kregen we uitleg over het maken van soep. Natuurlijk mogen
een paar bouillonblokjes in onze grote ketel niet ontbreken!
Geniet je mee van onze foto’s?

Het feest van oma en opa
Woensdag, 14 november vierden wij het feest van de grootouders.
Waarmee konden wij oma en opa een groot plezier doen?
Ja, met liedjes uit de oude doos! Samen zongen we uit volle borst en
hier en daar zongen oma en opa zelfs mee!
Deze liedjes hebben we gezongen:
 Op een grote paddenstoel
 Mieke hou je vast
 De vogeltjesdans
 Zo gaat de molen
 Papegaaike leef je nog
 Al wie daar zegt de reus die komt
 Hoedje van papier
 En we dansten van de mosselman!
Op het einde gingen we allemaal uit de bol met een disconummer,
speciaal voor onze disco oma’s!
Na het optreden was het feest nog niet afgelopen want de grootouders
werden nog verwacht op onze school! Daar werden zij nog verwend op
een lekker natje en een droogje.
Het was een reuzeleuk feest en alle grootouders gingen tevreden terug
naar huis!

Kleuters en schrijfdans!
Dit schooljaar hebben we al veel leuke
schrijfdansthema’s gehad!
Zo hebben we al gedanst en ‘geschrijbelt’ op liedjes van
de zon, de slak, een regenboog, zwarte piet die strooit, zigzag daken...
Schrijfdans is een grote meerwaarde op veel vlakken:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Grootmotorisch bewegen
Werken met beide lichaamshelften tegelijkertijd
Plezier beleven
Ritmegevoel ontwikkelen
Visuele vaardigheden ontwikkelen
Handvaardigheid ontwikkelen
Ruimtelijke begrippen hanteren
Lateralisatie
Middellijn overkruisen
...

Zwarte piet heeft geslapen op onze school!
 Op de eerste dag (dinsdag 27 november) stond er een tent in de
schrijfdansklas, samen met een handdoek met vuile roethanden. Maar
de tent was op slot... Hmmm zou zwarte piet geslapen hebben op onze
school?
 Op de tweede dag was de tent open! En er lag een slaapzak in en
een pietenmuts. Nu zijn we het zeker, hij is blijven slapen!
 Op de derde dag heeft zwarte piet zijn was opgehangen. Zijn
pietenbroek, een pietenvest, zijn muts en die vuile handdoek hing ook
aan de wasdraad! Wat steekt hij toch allemaal uit ’s nachts?...

 Op de vierde dag waren we blij want dan had zwarte piet zijn nic
nacjes laten rondstrooien bij zijn tent. We hebben er allemaal ééntje
gesnoept. ☺
Die dag (vrijdag) hebben we in de klas ons schoentje gezet met lekkers
voor het paard en tekeningen voor Sinterklaas.
 Joepie! Na het weekend waren we superblij want Sinterklaas was
langs geweest met zijn zwarte piet en zijn paard! Er lagen lekkere
dingen in onze klas en we zagen zelfs dat onze tekeningen bij de tent
van zwarte piet ophingen aan zijn wasdraad! Ook was hij in het
weekend druk bezig geweest want er lag op de tafels inpakpapier, lint,
plakband ... hij had waarschijnlijk veel cadeautjes ingepakt!
 Op de volgende dag lag er een kalender bij zijn tent. Er stond een
kring rond het cijfertje ‘5’ van de maand december en KBO
Nederename erbij geschreven! Jaaa! Hij komt morgen echt naar onze
school.. Spannend!

Het was zover, woensdag 5 december...
Op het Sinterklaasfeest hebben we in de turnzaal opnieuw gezongen,
gedanst, versjes voorgedragen die we speciaal geleerd hebben voor
Sinterklaas en zijn zwarte pieten.
Het was opnieuw een gezellig feest en een dikke dank je wel voor al die
mooie cadeaus!
Ook dit jaar gaan wij terug flink zijn Sinterklaas zodat je volgend jaar
opnieuw naar onze school kan komen!
De kleutertjes.

Een berichtje van juf Sofie.
Ik ben juf Sofie
Ik help nu twee dagen in de week.
De dinsdag en de donderdag in de Kikkerklas en
de Pompomklas
Ik help altijd met veel plezier mee samen met de
lieve juffen.
Ik lees heel graag een boekje voor.
Help zeer graag met de kindjes mee.
Maar lamineren, dingen uitknippen ,brieven
vouwen…
doe ik ook altijd met veel plezier.
En hun jasje doe ik ook heel graag dicht als ze hulp nodig hebben.
Ik doe heel graag hun drankje open om 10 uur en fruit en koekjes open
doen, doe ik ook heel graag.
Ik help ook graag ‘s middag mee in de refter.
Ik help daar water uitdelen en de bordjes afkuisen.
En dan in de namiddag help ik bij handjes wassen en hun mondje
afkuisen.
Tof hoor zo te mogen helpen bij de kindjes!
En help ook graag mee als er een feestje is altijd heel leuk hoor samen
met de kindjes en de juffen .
Dit is geschreven door Sofie Van Heuverzwijn

Verkeershoekje
Verkeersmannetjes
Sinds dit schooljaar hebben we 4 groene verkeersmannetjes in
onze schoolomgeving staan. Zij manen de autobestuurders aan
om in de buurt van de school trager te rijden.
In september hielden we een wedstrijd. De leerlingen mochten
een naam verzinnen voor onze mannetjes. De
verkeerswerkgroep koos uit de vele inzendingen deze 4 namen:
Luigi, Suuske, Veiligvioletje en Fluorina.
De pastoor zegende onze 4 vriendjes voor een veilig schooljaar.
Gemachtigd opzichter Marc (opa van Elias (L1) en Riven (L2))
nam het peterschap op zich. Hij zet elke ochtend de mannetjes
op hun plaatsje in de schoolbuurt. En elke avond zet hij ze terug
in hun huisje. Bedankt daarvoor, Marc!!

Verkeersmedaille
Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting
Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op Schoolmedaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet
voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit
jaar 95 gouden, 171 zilveren, 639 bronzen en 12
kleutermedailles uit op basis van de activiteiten die de scholen
organiseerden. In totaal zijn dat 917 medailles. Een stijging met
33% tegenover vorig jaar. 39% van alle Vlaamse basisscholen
behaalden een medaille Verkeer op School.
Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats
bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die
deelnemen aan VSV-initiatieven zijn immers scholen die kiezen
voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een
aanpak die betere resultaten oplevert dan louter theorielessen
in de klas.
Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve
pakketten om kinderen veilig te leren stappen, fietsen (Het
Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen
de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leerlingen
kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen
aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van
deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt
op. Scholen kunnen ook punten verdienen door
verkeers(groot)ouders in te schakelen en door leerkrachten te
laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op
School.
Onze school is dus
één van die scholen.
In ruil krijgt de
school daarvoor een
bronzen medaille
om aan de
schoolpoort te
hangen.

Ga zeker een kijkje nemen op de website van de school. De kalender wordt
regelmatig aangevuld met nieuwe activiteiten die op ons pad komen.
Nog enkele belangrijke data op een rijtje:
Vrije dagen van het 2de trimester
• Maandag 28 januari 2019: verlofdag voor iedereen
• Maandag 4 maart t.e.m. vrijdag 8 maart 2019: krokusvakantie
• Maandag 8 april t.e.m. maandag (!!!) 22 april 2019: paasvakantie
Te noteren data
• Maandag 14 januari 2019: oudercomité
• Vrijdag 25 januari en zaterdag 26 januari 2019: kaas – en wijnavond
• Maandag 11 februari of dinsdag 12 februari 2019: infoavond secundaire
onderwijs in de Bernardusscholen (voor de ouders van de leerlingen L6 –
uitnodiging volgt nog )
• Dinsdag 19 februari 2019: 19.00 uur: infoavond CLB (secundair onderwijs)
(ouders van de leerlingen van L6 )
• Zaterdag 23 februari 2019: bloemenverkoop (georganiseerd door het
oudercomité)
• Woensdag 27 februari 2019: Medisch Onderzoek L6
• Woensdag 27 februari en donderdag 28 februari 2019: oudercontact lager
• Woensdag 20 maart 2019: vaccinatie L5
• Vrijdag 22 maart 2019: eerste lentequiz van KBO Nederename
• Maandag 25 maart 2019: Ouderavond MEGA-project (voor de ouders van
de leerlingen van L6)
• Dinsdag 26 maart 2019: oudercontact kleuter
• Maandag 1 april 2019:
- Oudercomité
- instapdag voor kleuters die starten na de paasvakantie

Leuk om te weten
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

10 januari 2019: politieles L6 (MEGA-project)
18 januari 2019: auteur Luc Embrechts op bezoek voor L3-L4-L5-L6
22 januari 2019: toneel voor L1 en L2
29 januari 2019: sportactiviteit voor L4
20 februari 2019: voorleesproject (hele school)
26 februari 2019:
- brugactiviteit K3 – L1
- toneel (L5 – L6)
1 maart 2019: Rapport 3
15 maart 2019:
- de Kaaihoeve (2K)
- American Games (L5)
18 maart 2019: de Kaaihoeve (3K)
21 maart 2019: Kangoeroewedstrijd (hele school)
22 maart 2019: robotica (L6)

