
FRUITVERKOOP 

FLUOHESJE 

We willen alle ouders en kinderen er attent op maken dat het dragen 

van een fluohesje binnen de lagere school de zichtbaarheid sterk ver-

groot.  

Als ouder kan u steeds een fluohesje van de school aan 4 euro kopen 

of wel zelf een fluohesje voorzien. 

Wij danken de mensen die ons gesteund hebben in onze fruitverkoop. 
Jammer genoeg kenden we dit jaar een tegenvallende verkoop.  

Waardoor we slechts de helft van de opbrengst ten opzichte van      
andere jaren konden verzamelen. 

 
PASTORAAL 

Laat los het doodgewone van elke dag, doorbreek je levensritme van normaal 

en altijd zo. Neem de tijd, wel 40 dagen en veel meer, om te kijken hoe ande-

ren opkomen voor elkaar, om te kijken hoe anderen vreugde geven aan elkaar 

en je ontdekt - VAST EN zeker - nieuwe levenskrachten voor jou! 

        Antoon Vandeputte 



Maandkalender april 2014 

31/03 - 30/04: IDO-Fruitactie 

01/04: Ouderraad 20.00 uur 

02/04: Tennisinitiatie Klas 1A/B en 4 

03/04: Toneel Klas 1A/B  VM 

04/04: Vastenviering 13.30 uur in de Sint-Martinuskerk 

05/04: Klusjesdag 

07/04 -18/04: Paasvakantie (= Geen school) 

21/04: Paasmaandag (= Geen school) 

22/04: Start nieuw thema: Mobiliteit 

24/04: Kriebelteam VM + IDO-film NM 

25/04: Fietsparcours Lagere school Klas 1-2-3  VM 

25/04: Fietstocht Lagere school Klas 4-5-6 NM 

25/04: Brugactiviteit Klas 1A/B en Groen/Gele klas 

28/04: Oudercontact Klas 6  

28/04: Catechese 18.30 uur 

29/04: Info-avond Klas 1: Boerderijklas en Eerste Communie 

29/04: Sportdag Klas 4-5-6 VM+NM 

30/04: Leesactiviteit Lagere school: Tandemlezen + Leesouders 

2/04 - 28/05: Stage Klas Blauw / Oranje  

Fietsactiviteit voor de  kleuterschool wordt later meegedeeld. 

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

 Bezoek gemeentehuis , jeugdboekenweek, 1 kilometer  (Klas 3) 

 Meter/peter + knutselactiviteit 

 Sneeuwwitje (Paars) 

 Jeugdboekenweek (Klas 2) 

 Sleepover (Klas 1)   

NIEUW OP DE WEBSITE 

FAMILIENIEUWS 

Onze oprechte deelneming met het overlijden van 

- de grootmoeder van Isabo (2B), Felice (Geel) en Eloise (Oranje)  

- de grootmoeder van Luka (Paars) 

- de grootmoeder van Aico (5) 

We zijn op zoek naar een originele, leuke naam voor onze groenzone. 

Je kan je idee in de IDO-brievenbus stoppen of aan de leerkracht afge-

ven.  Op 5 mei zullen we de meest leuke naam kiezen. De winnaar kan 

rekenen op een leuke prijs. Jouw gekozen naam zal alvast heel zicht-

baar gemaakt worden. 

WEDSTRIJD !!! 


