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Beroependag klas 6 

Bijdrage grootouderfeest 

NETTIQUETTE 

Op het grootouderfeest vroegen we de grootouders of zij een 

vrije bijdrage wensten te schenken.  

We haalden hiermee ca. 400euro op.  

De aankoop van speelmateriaal kleuterspeelplaats is reeds 

gebeurd en zal weldra op de speelplaats worden geplaatst!  

Een afspraak maken via internet kan ge-
vaarlijk zijn. Ik verwittig altijd mijn ouders! 

Maart
Maart
Maart   

 
Elke jaar organiseren wij in het zesde leerjaar een heuse  
beroependag. De kinderen kunnen een have dag meedraaien in 
het leven van de veearts, apotheker, politieagent enz… 
De kinderen ervaren op die manier de voor– en nadelen van  
deze beroepen. Bovendien is het een mooie gelegenheid om de 
geleerde theorie betreffende beroepen in praktijk om te zetten! 
Dit veertiendaagse project wordt traditiegetrouw afgesloten met 
een heuse tentoonstelling die door alle klassen van de lagere 
school kan worden bezocht. 



Maandkalender maart 2013 

 04/03– 06/03: Sportklas 2A/B (Denderhoutem) 

 05/03: Oefenmoment student 2B 

  Infoavond nieuwe instappers 19.00uur (Klas Blauw) 

 06/03: Bibactiviteit Kl Groen& Geel 

 07/03: Bibactiviteit klas 1A/B 

  Oudercontact oudste kleuters Kl Groen& Geel 

 08/03: Rapport 4 

  Voorstelling Togo For Kids 

 11/03: Start stage klas 2B 

  Kids on Ice klas 2A/B (Liedekerke) 

 12/03: Beroependag klas 6 

   Bibactiviteit klas 3 

 13/03: LOKALE VERLOFDAG (GEEN SCHOOL!) 

 14/03: Leesmarathon Togo For Kids 

 16/03: Kinderfuif ouderraad 

 18/03: Catechese klas 6 

 19/03: Stage Kl Rood& Geel 

  Medische controle K2 VCLB (Aalst) 

  Tennisinitiatie klas 1& 2 (school) 

 21/ 03: Bibactiviteit klas 4 

 25/03: American Games klas 5 (Denderleeuw) 

 28/03: Basketinitiatie klas 5 

 29/03: Activiteit ‘kruisweg’ lagere school 

 01/04: Begin van de paasvakantie 

Neuwe foto’s te bekijken vanaf 05/03/2013: 

* Carnavalsfeest     

* klasoverschrijdende knutselactiviteit carnaval   

* Bezoek de KLASBLOG KL Blauw& KLAS 3A! 

NIEUW OP DE WEBSITE 

Ouderraad 

Onze ouderraad organiseert op 16 maart  een heuse kinderfuif+ oudercafé! 

De kinderen zullen weldra een affiche ontvangen. We danken ook alle 

sponsors om dit project te steunen. De winnaar van de affichewedstrijd is 

klas 6 en zij worden uitgenodigd om in frituur ’t Frinketje weldra een  

lekkere snack te verorberen. 

Er werden na de krokusvakantie 2 splinternieuwe drankfonteintjes op 

beide speelplaatsen geplaatst. Bij warmer weer zullen onze kinderen 

dus op een zeer hygiënische wijze van lekker water kunnen genieten !  

Nieuw op de speelplaats 

Ik ben heel nieuwsgierig en zoek altijd het antwoord op  

allerlei  levensbelangrijke vragen. 


