
JEUGDBOEKENWEEK 

ACTIVITEITEN 

De jeugdboekenweek start dit jaar op 15 maart en eindigt op 30 maart. 

Vanaf dan zal ons leesproject op de speelplaats weer van start gaan. 

SLEEP-OVER in klas 1A en 1B: Onze kinderen van de eerste klas zullen tij-
dens deze activiteit samen met hun leerkracht een nachtje doorbrengen tus-
sen onze schoolmuren. Verschillende activiteiten zullen hierbij doorgaan. 

Een gezellig ontbijt zal alvast een mooie afsluiter vormen! 

BEROEPENDAG in klas 6: Via deze activiteit zullen de leerlingen van het zes-
de leerjaar het echte beroepsleven ervaren en beleven. Kinderen zullen tij-
dens deze voormiddag meedraaien binnen verschillende beroepen, zoals 
winkelverkoper, veearts, politieagent, … 

 
PASTORAAL 

Mezelf leeg maken om ruimte te hebben voor vernieuwing en tijd te hebben     

voor verdieping.  Geen bevlieging maar uithouding 40 dagen lang. 

        Toon Vandeputte 

Op zaterdag 5 april zal onze 

school een heuse klusjesdag 

organiseren. Wij zouden dit graag samen met onze (groot)ouders wensen te orga-

niseren. Wij rekenen alvast op enkele handige handen. Meer info zal snel volgen. 

OPROEP  !!! 



Maandkalender maart 2014 

 

10/03: Bezoek gemeentehuis Haaltert  NM 

11/03: Catechese om 20.00 uur 

13/03: Kriebelteam VM 

13/03: Oudercontact Klas Geel 

14/03: Rapport 4 

14/03: Sleep-over 1A en 1B om 16.00 uur 

15/03-30/03: Jeugdboekenweek 

17/03-21/03: Stage 1A, 1B, 2A en 2B 

17/03: Catechese om 18.30 uur 

18/03: Bibbezoek Klas 2A/B VM 

19/03: Bibbezoek Klas 3 VM 

20/03: Knutselactiviteit Peter/Meter VM 

21/03: Brugactiviteit  oudste kleuters/ 1AB  NM 

24/03: Beroependag Klas 6 VM 

27/03: Oxfamverkoop Klas 6 VM 

31/03: Start IDO fruitactie 

31/03: Bibbezoek Groen en geel VM 

 

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

 Tanden poetsen en meten (Groen)   

 Carnaval 

 

    NIEUW:  Vind nu ook onze Facebook pagina leuk !    

NIEUW OP DE WEBSITE 

FAMILIENIEUWS 

Onze oprechte deelneming met het overlijden van 

 De grootvader van Zeger (Groen) ,Hebe (Blauw), Lien (Paars), 

Stijn (2B), Brecht (2B) en Ida (Blauw) 

Proficiat met de komst van een nieuwe telg in de familie 

 Matteo, broertje van Noa (Oranje) en Luca (Groen) 

Onze ouderraad organiseert dit jaar de derde editie van de kinderfuif. 

Deze gaat door op 15 maart 2014 in de refter en turnzaal van onze 

school. Om 16.30 uur gaan we van start en eindigen om 21.30 uur.    

Alle kinderen en ouders zijn van harte welkom. 

KINDERFUIF 


