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De spreeKBallON
Denk aan jezelf!
Terecht.
Kom op voor jezelf!
Terecht.
Neem tijd voor jezelf!
Terecht.
Denk eens aan een ander!
Iets voor jou?
Kom op voor een ander!
Iets voor jou?
Neem tijd voor een ander!
Iets voor jou?
Vakantie is
geen tijd om te vergeten
Vakantie is eerder
een tijd om wat je beleefde
rustig een plaats te geven.
Die tijd is je
van harte gegund!

Beste ouders,
Wanneer ik dit woordje schrijf, resten er nog een aantal dagen
voor het schooljaar er opnieuw opzit. Het lijkt nog maar gisteren
dat we een nieuw schooljaar begonnen.
Het werd alvast weer een schooljaar met heel veel, al dan niet,
nieuwe activiteiten voor onze kinderen. We hebben geprobeerd
om opnieuw het beste van onszelf te geven en we hopen dat de
kinderen het voorbije schooljaar momenten hebben meegemaakt
om nooit te vergeten!
Wij mogen een heel jaar lang in bewondering staan voor de
kinderen die ons elke dag worden toevertrouwd, kinderen met
talenten, met kennis en kunde, met durf en inzicht. Alleen daarom
zijn onderwijsmensen te benijden.
We kijken al uit naar volgend schooljaar. Daar kondigen zich
wijzigingen aan. Leerkrachten willen les blijven geven op een
kwalitatieve manier en sommigen gaan daarom iets minder
werken. Dit vraagt van ons enige aanpassing naar uren en
uurroosters. Van iedereen wordt wat flexibiliteit gevraagd. Bij
het vastleggen van die veranderingen plaatsten we het kind
steeds centraal. We hebben ons altijd afgevraagd wat voor hen de
beste oplossing zou zijn. De aanpassingen zullen we zeker nog
toelichten op de openklasavonden in augustus.
Ook dit is nieuw: de openklasavonden voor kleuter en lager gaan
door in augustus(zie kalender achteraan, te noteren data).
We zijn ervan overtuigd dat het goed is om reeds vóór de start op
1 september op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen in de
nieuwe klas.
Een aantal vertrouwde dingen blijven op de agenda staan (denk
maar aan de zeeklas, de muzikale weken…) maar er worden ook
een aantal nieuwe dingen gepland waaronder een kunstproject.
Jullie zien het, we zijn al aan het uitkijken naar het volgende
schooljaar.
Toch willen we eerst in alle drukte eens stilvallen en tijd maken
voor andere dingen waar we in de loop van het schooljaar geen
tijd voor vinden.

We hopen dat jullie dan ook samen met het gezin in de vakantie
tijd maken voor heel wat leuke dingen…
Eind augustus spreken we af met jullie, ouders. De kinderen zien
we graag terug op 1 september.
Fijne vakantie!
Katrien De Smet
Directie
Stof tot nadenken…
Lentekriebels
De winter probeerde, in maart
nog zijn gelijk te halen
door ons te teisteren
met relatief koude temperaturen.
De lente probeerde al zijn best te doen,
vocht terug met zonnige dagen
maar de kracht van de zonnestralen,
die vanuit een lage zon schenen,
konden het pleit nog niet beslechten
in het voordeel van de lente.
Het verlangen naar het einde van de winter groeide,
lentekriebels borrelen in ons op,
stilaan verscheen het eerste prille groen.
En toen gebeurde het:
een stel geradicaliseerde criminelen
pleegden terreurdaden in ons land,
de lente was amper één dag oud.
De laffe aanslagen eisten onschuldige slachtoffers:
enkele tientallen doden, honderden gewonden,
voor het leven verminkte mensen.

Moeders, vaders, jonge mensen,
geliefden werden getroffen,
nabestaanden in diep verdriet gestort.
Hoe geraakt iemand zover
om dit te kunnen uitvoeren?
Hoe is het mogelijk dat een minderheid
deze waanzin gerechtvaardigd vindt?
Maar het afschuwelijke drama
heeft de lente niet kunnen stoppen,
hij hield zijn altijddurende belofte.
De lente kleurde alles opnieuw in fris groen.
Het was alsof hij ons wilde vertellen
dat het goede telkens opnieuw van het kwaad wint,
zoals hijzelf elk jaar opnieuw
de doodsheid van de winter overwint.
Een sterk wapen tegen de waanzin van terreur
is geloof in het goede van de mens.
Nu we stilaan herstellen van het trauma
moeten we daarop vertrouwen,
zoals we elk jaar opnieuw op de lente vertrouwen.
(Firmin Vanspauwen)

Bebat-nieuws…
Helaas hebben we het optreden
van K3 niet gewonnen met het
inzamelen van batterijen.
Maar, niet getreurd…met de actie
werd maar liefst 544 104,55 kg
batterijen opgehaald in alle
deelnemende scholen in
Vlaanderen. We hebben dus
zeker ons steentje bijgedragen
voor het milieu.
Bovendien telt het gewicht nog steeds mee voor de puntenactie.
We hebben alweer 674 punten verzameld en zullen dus binnenkort
terug nieuw speelmateriaal voor de speelplaats kunnen
aankopen. Aangezien de puntenactie blijft lopen, is het belangrijk
om steeds je oude batterijen binnen te brengen op school.
Alvast bedankt!

EEN DANKWOORDJE

Dankzij het oudercomité kwam er dit
schooljaar een clown op onze school. De
vrijdag voor de paasvakantie werd
afgesloten met een schitterend
optreden. In de voormiddag konden de
kleuters genieten en in de namiddag
waren de kinderen van de lagere school
aan de beurt. Jong en oud genoten met
volle teugen. Kijken jullie eens mee?

Sommige kinderen mochten eens proberen om op een minifietsje
te rijden. Dat was niet gemakkelijk.

Op het einde kreeg iedereen een ballon in de vorm van een
diertje. Gelukkig dat de clown dat goed kon, want de juffen
bakten er niet te veel van, ook al kregen ze duidelijke instructies ;-)

Maar, dat is niet het enige waar het oudercomité ons dit
schooljaar veel plezier mee gedaan heeft… Met de opbrengst
van verschillende keren koekjes verkopen, bloemen verkopen…
kochten ze deze box. We waren heel benieuwd wat erin zou
zitten.

Deze box bevat verschillende tablets, waarmee de kinderen van
alle klassen kunnen werken tijdens verschillende lessen en
activiteiten. Meester Koen zal ze nu allemaal op orde zetten, zodat
wij er volgend schooljaar mee van start kunnen gaan.
We kijken er nu al naar uit!

1-2de kleuterklas naar Rollebolle
Op vrijdag 20 mei trokken we met z’n allen naar ’t Sportkot te
Leupegem waar SVS ons onderdompelde in de wereld van
Rollebolle. De kinderen mochten er een voormiddag lang
volop bewegen. Zo mochten ze fietsen, een
bewegingsparcours volgen, spelen met de bal,
evenwichtsoefeningetjes doen, parachutespelletjes spelen…
Onze favoriet waren het springkasteel waar we mochten
afglijden en de grote rups!!! Wat een plezier!!

Thema verkeer in de Kikkerklas
Van 9 tot 20 mei dompelden we ons onder in de wereld van
het ‘verkeer’. We leerden een leuk overstapliedje, maakten
een leuke autohoek, maakten een wandeling in het verkeer…
We mochten ook zelf onze fietsjes meebrengen naar school.
Wat kunnen onze kindjes al supergoed fietsen!! We
knutselden ook zelf een auto met een grote kartonnen doos.
Schilderen en kleven maar….

Dagje Jabbedoe
Na ons schoolfeest is het de gewoonte om met alle kleuters
naar de binnenspeeltuin te gaan.
Gelukkig! Wat een slecht weer was het die dag,
maar wij zaten lekker binnen!
Op de schoolwebsite staan meer foto’s van deze toffe dag!

Deze kleuters nemen afs

De allerleukste, grappigste en meest
ontroerende uitspraken uit de klas van Zoem…

Als je in Frankrijk geboren
bent spreek je Frankrijks.
Iemand die

Als ik weg ben van de stad.

met de

Waar kan ik dan zijn?

auto rijdt

In Holland!

is een
automan.

Op 1 november is het
Allerheiligen en op 2 november
is het Allerzieligen.
Hoe heet een papa poes?

Doe jij je communie?

Een ronker.

Ja, maar niet hier.

En de mama van een varken?

Waar dan wel?

Een zuiger.

Op café!
Een andere naam voor
driekoningen is wegwijzers.
Een mama paard

Een fijne vakantie!
Het eerste leerjaar

is een merrie.
En een papa paard?
Een herrie!

In het 2de leerjaar ...
Binnenspeeltuin 't Stadsboerderijtje
De mama's, papa's of juffen
voerden ons. Toen waren
we in de binnenspeeltuin.
Eventjes moesten we
wachten en daarna
mochten we spelen. Dan
mochten we iets drinken.
Er was een glijbaan, een
ballenbad, kleine tractors,
een schietkanon. Dan
moesten we afscheid
nemen van Michele (= de
mama van Thomas)
Eline en Thomas
We gingen met auto's naar de binnenspeeltuin. De
mama van Thomas werkt daar. We mochten gratis
binnen en er was gratis drank. We gingen eerst op de
glijbal. We bouwden een toren van blokken.
Jolan en Lom-Ali

Het containerpark
We gingen te
voet naar het
containerpark.
We kregen er
een rondleiding.
Er waren veel
containers. We
hebben veel GFT
gezien. En er was
veel metaalafval.
We leerden hoe
we afval kunnen
sorteren.
Stan en Jasmine

Tekening van Stan

Gezond ontbijt
Het gezond ontbijt hebben we
gedaan met de stagejuf. Het
was super lekker. Er waren
tomaten, eieren, yoghurt,
fruitsla en nog veel meer. En
het was ook super gezond. Van
drinken was er chocomelk en
melk. Het was top eten.
Lise en Sander
Het ontbijt is gemaakt door stagejuf Kato. Er waren
lekker dingen: eitjes, hesp, yoghurt, fruitsla en boter.
En om te drinken was er: melk en chocomelk. Het was
super gezond en lekker!
Dree'ken en Amy

Schoolfeest
We eten barbecue. We
mochten geschminkt worden.
Er waren 3 springkastelen.
We konden pakjes vissen. En
je kon de roofvogelshow
zien.
Gossier en Mathias

We kwamen toe en hadden vogels gezien. Ze waren
kunstjes aan het doen. De kinderen gingen op het
springkasteel. En ik draaide aan het rad. De mama van
Wout was aan het schminken. Er was veel muziek en
gedans.
Siebe en Cara

Sportdag
We gingen dansen door ons op te warmen. We gingen
naar het voetbalplein en gingen golfen en speelden
dassenroof. Dan gingen we een andere opdracht doen.
We moesten 50m met touw beleggen. We moesten een
beker op ons hoofd zetten en we moesten tot aan de
overkant. We gingen kubben en wij waren gewonnen.
Wout DB, Tiany, Emma

In het begin hebben we gedanst. Er was een lekker
zonnetje. We hebben ook gemeten. We hebben ook
touwtje gesprongen. We hebben ook leuke parcours
gedaan. We sportten ook op het voetbalplein. We
speelden dassenroof. We hebben ook gegolfd. Het was
een leuke dag.
Liam en Camille

Schoolreis: Sealife en Storms
We zijn met de trein vertrokken op schoolreis. Daarna
zijn we naar Sealife geweest. We hebben een rog, een
haai, een pinguïn, een zeester gezien. We hebben bij
de zeehonden gegeten. We zijn daarna naar Storms
geweest. We hebben naar een weerbericht gekeken. Er
ging toen een alarm af. Dan moesten we opdrachten
doen. En dan mochten we nog wat spelen op het
strand. En dan zijn we weer met de trein naar huis
gegaan.
Jinte en Mathis

We zijn met de trein naar Blankenberge geweest. En
dan zijn we te voet naar Sealife geweest. In Sealife
hebben we veel zeedieren gezien. En daarna gingen we
naar Storms. In Storms moesten we eerst een
weerbericht bekijken. Dan kwam er een groot alarm en
moesten we door een gang lopen. Daarna moesten we
een paar vragen oplossen. We mochten in een grote
cabine en dan kwam er een grote windvlaag. Tenslotte
moesten we naar een cinema onder water. Daarna
gingen we terug naar het station. Het was super leuk!
Klejdis en Cosette

Beloning Sam De Verkeersslang
Het is een beloning van Sam de Verkeersslang. We zijn
te voet naar het speelplein gegaan. Daarna hebben we
kampen gemaakt. We hebben een ijsje gegeten. En als
laatste zijn we terug te voet naar school gegaan.
Wout DS en Amber

Tekening van Milan

De verrassing van Sam de Verkeersslang was dat we
naar de speeltuin gingen. We moesten ofwel met de
fiets of te voet met ons fluohesje aan naar school
komen. We zijn te voet met het eerste leerjaar naar de
speeltuin gegaan. Daar kregen we een ijsje van Juf
Valerie. We zijn op de schommel geweest. We hebben
kampen gemaakt. We zijn dan te voet terug naar
school gegaan.
Emile en Milan

Het derde, vierde en vijfde leerjaar

DOE AAN SPORTBEURS
We werden in de klas in groepjes verdeeld. Want in de
namiddag mochten we deelnemen aan de doe aan
sportbeurs. We maakten kennis met allerlei sporten zoals
kano, judo, voetbal, muurklimmen, 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
namiddag hadden we allemaal goed gesport.

Techniek in het derde leerjaar
Experimenten

De leerlingen kregen de kans om in groepjes de theorie om te
zetten in de praktijk. Zo maakten ze volgende zaken: een
luchtballonbootje, een elastiek bootje en een zeilbootje
Enkele sfeerbeelden.

TERUGBLIK OP HET VIERDE LEERJAAR

Danaé: We hebben een bijenhotel gebouwd.
Robbe: We hebben meegedaan aan de veldloop.
Seppe: De bewegingstussendoortjes waren leuk,
want we kozen dan met heel de klas een spel.
Yander: Met Rec On Tour maakten we zelf een
radioprogramma en daarna stonden we in de krant.
Elise: We zijn op Radio Brouwer geweest.
Dore: We gingen wandelen in het Gentbos.
Ilké: Er was elke vrijdag hoekenwerk. Dat was leuk!
Mateo: Ik heb de ajuinen geplant in de moestuin.
Aude: We kweekten lieveheersbeestjes en we zetten
ze uit in onze schooltuin.
Guiliano: We mochten gaan voorlezen in het eerste
leerjaar.
Yana: Net voor de paasvakantie is er een clown
geweest.
Carol: We zijn op muzoweek geweest naar de
tekenacademie.
Jason: Bij alles-met-de-bal deden we allerlei dingen
met ballen. Super!

Ibe: Er is een meneer komen praten over afval.
Lore: We hebben met de Rode Hoedjes de Dance
Battle gewonnen.
Leko: We deden mee aan de vogeltelweek op school
en ik heb veel vogels gespot.
Emma: Ik vond Tekenfund heel leuk om te doen!
Siebe: In de verkeerslessen leerden we over de dode
hoek met de vrachtwagen die naar onze school
kwam.
Jorben: Op de boerderij Axelwalle zagen we een
chinchilla.
HET WAS EEN BOEIEND SCHOOLJAAR!

EEN BIJENHOTEL OP ONZE SCHOOL
Met de vierde klas hebben we een bijenhotel
gebouwd voor bij onze moestuin. Daarmee willen we
bijen lokken om onze groenten te bestuiven.
Peter Vosters kwam ons helpen en hij vertelde ook
hoe het leven van de solitaire bij eruit ziet en wat er
gebeurt in zo'n bijenhotel.
Per twee mochten we een bakje vullen met
rietstengels, leem en houten blokjes, waar we eerst
gaatjes in moesten boren. Dat mochten we zelf doen!
Het resultaat mag er zijn! Laat de bijen nu maar
komen! Het was een leerrijke activiteit. En zo
kwamen we nogmaals in de krant!
(DORE 4de lj.)

MET TUTTI-FRUTTI IN DE PRIJZEN!
In januari namen de kinderen van het vierde leerjaar deel aan een
tekenwedstrijd waarbij ze een affiche moesten maken met als
opdracht: "Mensen goesting doen krijgen in fruit!"
Op 23 juni werden ze hiervoor beloond met een leuk en handig
vershoudzakje voor o.a. kerstomaatjes.
!!!!!!!!PROFICIAT!!!!!!!!

Verslagen 5e leerjaar
Met het vijfde en zesde leerjaar deden we enkele
uitstappen.
Op 14 april gingen we met de trein naar Kortrijk en
bezochten in de voormiddag Kortrijk 1302, een
museum over de Guldensporenslag.
Eerst bekeken we een film, nadien mochten we in
groepjes de Guldensporenslag opnieuw beleven. We
zagen zwaarden en goedendags en we mochten zelfs
verschillende dingen aanraken. We leerden dat er een ruzie was
tussen graaf en koning.
Het was heel interessant, niemand vond het saai.
Alexandra
In de namiddag bezochten we Texture, een museum over de Leie en
het vlas. Het was een museum dat heel leerrijk was.
Nelis
We brachten ook een bezoekje aan het pam te Ename op 21 april.
In groepjes kregen we een archelogische vondst en moesten dit als
echte tijdsdetectives onderzoeken.
De geschiedenis is fantastisch!
Kiandro
’ s Middags liepen we door het bos van Ename, met onze gids Roel.
Hij wist heel veel over de dieren en planten.
Keanu, Lennerd en Thomas

Alle foto’s kan je vinden op de schoolsite.

Op het einde van het schooljaar schreven we een zottezinnengedicht. Hier worden twee gedichten gepubliceerd.
Elke ochtend spring ik in de wasmachine.
Omdat ik mij moet wassen.
Omdat ik dan wakker geschud wordt.
Omdat ik dan mijn kleren vind.
Omdat als ik in een bolletje zit lenig word.
Omdat ik dan heel fris ruik.
Omdat ik elke ochtend stralend wit ben, want ik gebruik Dash.
Daarom spring ik elke ochtend in de wasmachine.
Nanou

Ik doe elke zondag Pippi Langkous na.
Omdat ik met die rechte vlechtjes niet door de deur kan, dan kan ik
de hele dag op de iPad spelen.
Omdat ik dan een mooi wit schimmelpaard krijg.
Omdat ik dan mijn aapje kleertjes, een tuutje en een supermanpakje
kan geven.
Omdat ik dan 10 000 pannenkoeken kan bakken.
Omdat ik dan ’ s avonds de muren kan uitbreken
(want ik kan niet door de deur) om naar
pretparken te gaan die ik leuk vind.
Omdat ik dan niet in bad hoef en
reddingsoefeningen kan doen met
mijn badeendjes.
Omdat ik dan het hele huis op stelten kan zetten.
Daarom doe ik elke zondag Pippi Langkous na.
Imani

‘Verslagjes uit het zesde leerjaar’
Ename bos + museum
Wij zijn met onze klas op uitstap naar het bos
geweest. De man die ons begeleidde heette:
Raoul.
Hij heeft ons allerlei dingen uitgelegd over
bomen, planten, speciale stenen en nog veel
meer. Het was heel interessant.
Onderweg zijn we ook een vos tegengekomen.
Dat vond iedereen heel speciaal!
Raoul had ons gezegd dat als we allemaal heel stil waren terwijl we
ons oor op een boom legden, we iets zouden horen. Iedereen was
heel benieuwd. Sommigen hoorden iets, anderen dan weer niet. De
tijd was snel om en iedereen wou meer te weten komen over de
natuur.
Fleur
Het tweede deel ging door in het museum. En dat ging dan over
archeologie. Daar gingen we terug in de tijd. De tijd waar er een abdij
werd gebouwd. De archeologen vonden er dingen die in die tijd
werden gebruikt. Wisten jullie dat de paters in de abdij alleen maar
vissen of dieren met 2 poten aten? Toen we weggingen, kregen we
een bladwijzer en een stripverhaal als souvenir.
Jonas

Museum 1302 + Texture
We gingen met het 5de en 6de leerjaar naar het museum over de
Guldensporenslag. We keken eerst naar een filmpje met uitleg
hierover. De gids had een spel voor ons om het allemaal makkelijker
te begrijpen. We mochten ook voelen aan de spullen die ze gebruikt
hebben. (harnas, zwaarden ...) Na het spel moest iedereen
verzamelen want er volgde extra uitleg. Dat was leuk.
Simon

Wild van techniek
Deze keer was het onderdeel hout en elektriciteit. We maakten een
spelletje dat serieus op de zenuwen kan werken. ;-) Maar het was
heel leuk en leerrijk.
L6

MOU
Klas 5 en 6 zijn op 26 april een halve dag naar het MOU geweest. We
kregen een rondleiding in het stadhuis over Keizer Karel. Ook kregen
we uitleg over de wandtapijten. We kregen er zelfs te zien.

Er volgden vele leuke weetjes, zoals over waar de bril van
Oudenaarde vandaan kwam.
Hannah

Fietsexamen
Ook dit jaar nam het zesde leerjaar deel aan het
fietsexamen. Na uitleg over de verkeersregels en
verkenning van het parcours, volgde het examen. Heel
plichtsbewust legden de leerlingen het parcours
zelfstandig af. Later volgt de diploma-uitreiking.

Van alle uitstappen zijn foto’s terug te vinden op de website van de
school.

Afscheid
We nemen afscheid van het zesde leerjaar. We wensen jullie een
mooie toekomst! Geniet van het leven, zesdekes!
Lieze is een leuke, lieve meid.
Ze houdt van katten.
Thieben sport graag.
Hij kan goed voetballen.
Emile is een rustige kerel.
Kampen bouwen doet hij graag.
Simon is een sympathieke jongen.
Hij is altijd vriendelijk.

Lennert is een coole jongen.
Hij kan goed freestylen.
Phebe is een tof meisje.
Ze danst heel mooi.
Milot heeft gevoel voor humor.
Je kan altijd op hem rekenen.
Fleur is een dierenliefhebber.
Ze is groot en supertof.
Silke is heel lief.
Ze is goed in volleybal.
Robin is een goede tekenaar.
Hij kan snel lopen.
Jonas lacht heel graag.
Hij kan goed squashen.
Hannah is een goede vriendin.
Ze houdt van dansen.
Merel is heel vriendelijk.
Ze kan mooie verhaaltjes schrijven.
Jef is een leuke, stoere gast.
Hij vertelt graag over zijn katten.
Oskar is een sportieve jongen.
Hij speelt graag computerspelletjes.

Een dankwoordje
Dank
voor alle mooie jaren!
Dank
voor alles wat jullie ons hebben meegegeven!
Bedankt, Mevr. Katrien, iedereen van deze school en lieve ouders,
voor alle steun die we van jullie kregen!
de zesdekes: Lieze, Thieben, Emile, Simon, Lennert, Phebe, Milot,
Fleur, Silke, Robin, Jonas, Hannah, Merel, Jef, Oskar

Vakantiedagen schooljaar 2016 – 2017
 Maandag 3 oktober: lokale verlofdag
 Maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november:
herfstvakantie
 Vrijdag 11 november: Wapenstilstand  geen school
 Woensdag 23 november: pedagogische studiedag  geen
school voor de kinderen
 Maandag 26 december t.e.m. vrijdag 6 januari: kerstvakantie
 Woensdag 1 februari: pedagogische studiedag  geen school
voor de kinderen
 Vrijdag 10 februari: lokale verlofdag  geen school
 Maandag 27 februari t.e.m. vrijdag 3 maart: krokusvakantie
 Woensdag 15 maart: pedagogische studiedag  geen school
voor de kinderen
 Maandag 3 april t.e.m. maandag (!!) 17 april: paasvakantie
 Maandag 1 mei: Dag van de arbeid  geen school
 Donderdag 25 mei (Hemelvaart) en vrijdag 26 mei: geen
school
 Maandag 5 juni: Pinkstermaandag  geen school
Te noteren data:
 Donderdag 25 augustus om 19u30: openklas L1 en kleuter
daarna kennismaking met het oudercomité bij een glaasje
 Maandag 29 augustus om 19u30: openklas L2 t.e.m. L6,
daarna kennismaking met het oudercomité bij een glaasje
 Info 1ste communie op 7, 14 of 20 september, telkens om 20u
in de kerk van Nederename
 Info Vormsel op 6, 13 of 19 september, telkens om 20u in de
kerk van Nederename
 Maandag 26 september t.e.m. vrijdag 30 september: zeeklas
voor L5 en L6
 Week van 10 oktober: beeldbad voor L4
 Week van 24 oktober: beeldbad voor L3

 Woensdag 26 en donderdag 27 oktober: oudercontacten
voor het lager (2 dagen voor de grote klassen, 1 dag voor de
kleinere klassen  meer details volgen)
 Dinsdag 22 november: oudercontact kleuter (details volgen)
 Van 13 t.e.m. 24 februari: kunstproject op school
 Zaterdag 18 februari: bloemenverkoop (oudercomité)
 Zondag 14 mei: schoolfeest
 Weekend van 20 en 21 mei: Vormsel
 Vrijdag 2 juni: fotograaf op school (individuele foto’s en
klasfoto’s)
Leuk om te weten:
 Weekend 10, 11, 12 september: Kermis Nederename.
Op zaterdag 12 september om 14u: eucharistieviering met
de kinderen van de school (uitnodiging volgt)
 Maandag 19 september om 20u: 1ste bijeenkomst van het
oudercomité
 Vanaf 19 september: start van koekenverkoop door het
oudercomité
 Maandag 14 november om 20u: 2de bijeenkomst
oudercomité
 Werden reeds ingepland:
- verschillende activiteiten voor de kinderen (Rollebolle,
Kronkeldidoe, American Games,…)
- toneelvoorstellingen in de Woeker
- school – en klasconcerten
- pedagogische uitstappen
-…
Meer details en info in de loop van het schooljaar

