
KLUSJESDAG 

LEZEN OP DE SPEELPLAATS 

Dit initiatief loopt reeds verschillende dagen en ook de komende we-
ken kunnen kinderen hun leeshartje ophalen: maandag 1ste graad, dins-
dag 2de graad en donderdag 3de graad 

Tijdens de klusjesdag hebben we heel wat werk kunnen verrichten: de 
speeltrein van de kleuterschool, uitbreiding van het fietsenhok even-
eens kleuterschool, instaleren van het scherm en beamer in de kleuter-
blok, aanpassingen aan onze groenzone, verven van de speelplaats-
muur van de lagere school, schilderwerken in de refter, ….. 

Wij danken de weinige ouders die ons heel erg geholpen hebben tij-
dens deze klusjesdag.  

 

PASTORAAL 

Voor elke moeder schijnt er een ster, voor elke moeder dichtbij of juist 

ver. Voor elke moeder op deze aard, voor elke moeder is de liefde van 

haar kind zoveel waard. Voor elke moeder hoe moeilijk het soms ook 

is, voor elke moeder die wordt gemist. Voor elke moeder schijnt een 

ster, moeders van de wereld soms dichtbij en soms heel ver. 

HUISWERKBELEID 

 

Momenteel zijn we druk bezig onze visie rond huiswerk grondig te be-
kijken. Hiervoor hebben we ook jullie hulp nodig. Weldra zal u de vraag 
krijgen of u en uw kind een enquête hieromtrent wensen in te vullen. 



Maandkalender mei 2014 

01/05: Dag van de Arbeid (= GEEN SCHOOL) 

02/05: Brugdag (= GEEN SCHOOL) 

06/05: Medische controle: 1ste kleuterklas (op school) 

07/05: Sterkrekenwerk (Kangoeroewerking) 

09/05: Schoolreis Lagere school—Boudewijnpark te Brugge 

14/05:Tandemlezen en Niveaulezen (Lagere school) 

14/05: Ouderraad 20.00 uur 

16/05: Rapport 5 

18/05: Vormsel Klas 6 

21/05: Sterkrekenwerk (Kangoeroewerking) 

23/05: Schoolreis Kleuter school—Aviflora (Ingelmunster) Rood/Groen/Geel en             

Indoor speeltuin (Geraardsbergen) Blauw en oranje 

23/05: Workshop Water Klas 3-4-5-6 

27/05: Schoolveldloop te Denderhoutem (Klas1-2-3 VM ; Klas 4-5-6 NM) 

28/05: Theatervoorstelling Water Klas 1-2 + Groen/Geel 

28/05: Tandemlezen en Niveaulezen (Lagere school) 

29/05: Hemelvaart—Eerste Communie (= GEEN SCHOOL) 

30/05: Brugdag (= GEEN SCHOOL) 

 

12-16/05: Stage Klas 5 en 6 

Bekijk onze nieuwe foto’s 

op onze website: 

 Verkeersweek          Zaaien met klas 3 en 4 

NIEUW OP DE WEBSITE 

FAMILIENIEUWS 

Onze oprechte deelneming met het overlijden van de broer van juf 

Martine (Klas 4) 

Proficiat met de geboorte van een broertje Maxime voor Alexander 

(Groen) en Daniel (Klas 3) 

Er wordt op dit moment 
nog steeds hard gewerkt in 
onze groenzone. Volgende klassen zijn op dit moment verantwoorde-
lijk voor: 

 Kippenren: beurtrol (alle klassen) 

 Insectenhotel: Klas 4         Composteren: Klas 6 

 Groententuin: Klas 3  Kruidentuin: Klas 5 

Naar aanleiding van onze kruidentuin werken we met de mama van 
Jasper Muylaert (1A) , herborist . Klas 6 zal samenwerken met de com-
postmeesters van Haaltert. Weldra zal onze zandbak gebruiksklaar 
zijn. 

GROENZONE 


