
ANTI-PESTWEEK 

GOEDE VRIJDAG 

Aangezien de Goede Week samenvalt met de laatste schoolweek orga-

niseren wij dit schooljaar geen Paasviering. Onze pastorale werkgroep 

zal echter wel een aantal activiteiten rond de Kruisweg uitwerken. 

Kleuters en leerlingen lagere school zullen hier op Goede Vrijdag aan 

deelnemen.  

Zoals eerder vermeld, hebben we de voorbije anti-pestweek een aantal 
activiteiten uitgewerkt. Eén van deze activiteiten was het maken van 
een originele en creatieve anti-pestfoto. Deze foto’s zullen na de Paas-
vakantie aan de ramen van het kleuterblok worden tentoongesteld. Je 
kan deze foto’s vanaf dan eveneens op onze website bewonderen. 
Hieraan koppelen we een leuke wedstrijd: via onze website kan je de 
meest originele foto’s aanduiden. Op die manier zal een winnaar geko-
zen worden. De winnende klas zal een uitstap naar het stadspark van 
Aalst (met een lekker ijsje) verdienen. We hopen alvast op jullie mede-
werking. Deze prachtige foto’s zijn mede tot stand gekomen in samen-
werking met Lore Welleman Photography (Zie Facebookpagina). 

 

PASTORAAL 

Zoals een kuiken zich uit zijn schaal boort, het leven tegemoet, 

zoals het zaad diep in de bodem ontkiemt en zich naar het licht priemt, 

zoals Jezus op de derde dag de dood overwon: de dood van "vergeten 

en voorbij", de dood van "zinloosheid", zo kan jij, kan ik, kan elke 

mens opstaan uit het donker, uit het graf, uit de dood van het leven. 

Pasen nabij.  



Maandkalender april 2015 

02/04: Voorleesmoment om 12.45 uur (Klas 5 en 6)   

03/04: Activiteiten Kruisweg 

06/04—17/04: Paasvakantie 

18/04: Klusjesdag 

20/04: Catechese om 18.30 uur (Klas 6) 

20/04: Bezoek aan het gemeentehuis (Klas 3A/B) 

21/04: Zwemmen  NM  (Klas 4) 

22/04: Techno-Lab te Mere (Klas 3A)  

23/04: Kriebelteamcontrole 

23/04: Toneel in het JC De Kouter (Klas 1A/B) 

23/04: Voorleesmoment om 12.45 uur (Blauw, Oranje & Paars)  

23/04: Leerlingenparlement 

24/04: Fietstocht NM  (Klas 4, 5 en 6) - (deelname ouders €2) 

24/04: Boekactiviteit  NM  te Aalst  (Klas 1A/B) 

28/04: Medisch onderzoek op school (1ste kleuterklas) 

28/04: Zwemmen NM (Klas 4) 

28/04: Oudercontact (Klas 6) 

28/04: 20.00 uur Ouderraad 

29/04: Kunstatelier te Denderhoutem (Klas 4) 

29/04: Techno-Lab te Mere (Klas 3B)  

30/04: Fruitdag 

Bekijk onze nieuwe foto’s 

op onze website: 

* Cultuurklassen (3A/B en 4)  *  Bezoek Containerpark (3A/B) 

* Vertelactiviteit (Klas 2A)   *  De kilometer (3A/B) 

* Activiteit Jeugdboekenweek Paars * Sleepover (1A/B) 

* Rugschool (Klas 4)   * GIF-animaties (Klas 5) 

* Baby in de klas (Geel)   * Mega Technodag (Klas 6) 

*  Spelletjesmiddag (leerlingenparlement)    Menu APRIL 

NIEUW OP DE WEBSITE 

FAMILIENIEUWS 

Onze oprechte deelneming met het overlijden van 

- de grootvader van Lars (3A) en Lara (Geel)  

- de schoonbroer van de heer Jules Verhoeyen (lid van het schoolbestuur) 

Proficiat met de geboorte van 

- Jules , een broertje voor  Elise Gees (Paars) 

Op zaterdag 18 april 2015 hopen we op een grote opkomst om ons tij-

dens de klusjesdag te helpen. We nemen dan alvast graag de twee 

speelplaatsen onderhanden. Iedereen is welkom vanaf 09.00 uur. 

Een lekker hapje en drankje zal zeker voorzien worden. 

KLUSJESDAG 

01/05:  

Dag van de Arbeid  

(= GEEN SCHOOL) 


