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Theaterbezoek Bas’ klas 
De leerlingen van 4, 5 en 6 gingen  naar een toneelvoorstelling waarbij het thema ‘pesten’ centraal stond. De voorstelling van het 
jeugdtheater Crea Deinze  bracht  dit thema op een heel fijne manier die aansloot bij de leefwereld van de kinderen. Het enthou-
siasme was dan ook groot! Het feit dat er een klasgenootje meespeelde en helemaal op ging in zijn rol had daar misschien ook 
wel iets mee te maken! 

Belangrijke data: 
 
• donderdag 09/03: ouder-

contact K3 
 

• zaterdag 11/03: Quizz 
(inschrijven!) 
 

• zaterdag 18/03: lente-
markt (14u—17u) 
 

• vrijdag 24/03: L6 Groen-
hove Waregem 
 

• donderdag 30/03: ouder-
contact L3 
 

• Vrijdag 31/03: rapport 
lager 

 

 

  
M A A N DA G 
  

  
D I N S D A G 

  
D O N D E R D A G 

  
V R I J D A G 

06/03  Tomatensoep 
 
Cordon bleu (1,7) 
Vleesjus (1,7,9) 
Appelmoes 
Aardappelen (14) 

07/03  Wortelsoep 
  
(vlees) 
Geraspte worteltjes 
Mayonaise (3,10) 
Frietjes (14) 
  

09/03  Kervelsoep 
  
Braadworst (1) 
Champignonsaus (1,3,7,9) 
Prinsessenboontjes 
Aardappelen (14) 

10/03  Bloemkoolsoep 
  
Kalkoengebraad (7,10) 
Zoetzure saus (1,7) 
Peertjes 
Aardappelen (14) 

13/03  Tomatensoep 
  
Kippenblokjes (1,7,9,10) 
Currysaus (1,7,9) 
Brunoisegroentjes 
Rijst 

14/03  Cressonsoep 
  
Gehaktballetjes (1) 
Tomatensaus (1,7,9) 
Sla + mayo. (3,10) 
Frietjes (14) 

16/03  Spinaziesoep 
  
Vogelnesten (1,3) 
Tomatensaus (1,7,9) 
Witte boontjes (1,14) 
Aardappelen (14) 

17/03  Preisoep 
  
Visburger (1,3,7,9,14) 
Wortelpuree (6,7,10,14) 

20/03  Cressonsoep 
  
Kalkoenschnitzel (1,7,10,14) 
Champignonsaus (1,3,7,9) 
Erwtjes 
Aardappelen (14) 

21/03  Tomatensoep 
  
Kippengyros (1,9) 
Sla 
Mayonaise (3,10) 
Frietjes (14) 

23/03  Preisoep 
  
Spaghetti (1,3) 
Bolognaisesaus (1,7,10) 

24/03  Wortelsoep 
  
Tonijnsalade (4) 
Pasta (1,10) 

27/03  Groentensoep 
  
Vol au vent (1,7) 
Erwtjes en worteltjes 
Rijst 
  

28/03  Bloemkoolsoep 
  
Witte worst (1,3,7) 
Ijsbergsla 
Frietjes (14) 

30/03  Witloofsoep 
  
Gehaktschotel (1) 
Bechamelsaus (1,7) 
Bloemkool 
Puree (6,7,10,14) 

31/03  Tomatensoep 
  
Spirelli met ham (1) 
Kaassaus (1,7) 
Broccoli 
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Beste ouders, 
 

De krokusvakantie staat voor de deur en ervaring leert ons dat het schooljaar 

vanaf nu als een sneltrein vooruit gaat….  

Niet alleen de tijd gaat vooruit, ook de plannen voor onze nieuwbouw gaan 

vooruit. De braakliggende grond wordt stilletjesaan  omgetoverd in een bouw-

werf tijdens de vakantie, zodat alles volgens de geplande timing kan verlopen.  

 

De voorbije maand was er weer heel wat te beleven op school, zoals jullie verder zullen lezen staat de boog 

niet altijd gespannen! 

De periode tussen de kerst– en de krokusvakantie was een lange periode, en we merken dat de kinderen 

echt nood hebben aan een weekje rust, dus geniet ervan! 

 

Eerlijk gezegd …. ik ben ook blij dat het vakantie is! 
 

Yasmine Herman—directeur a.i. 

Het gaat vooruit…. 

 

Oproep: ouders  die een gedeeld  attest 

voor de belastingen van de opvang willen, 
moeten hun aanvraag richten aan Hermine 
Dekimpe voor 10 maart via herminedekim-
pe@gmail.com 



De leerlingen van het zesde leerjaar mochten de voorbije weken eens de sfeer gaan opsnuiven in het middelbaar. 
Ze gingen op doe-dag naar Erasmus Deinze en ze proefden een halve dag van de sfeer in Erasmus De Pinte. 
Na de krokusvakantie staat er nog een bezoek aan Groenhove in Waregem op het programma ….  Het moment om 
te beslissen nadert met  rasse schreden …. spannende tijden! 

Leukste reportage in lange tijd! Bedankt School van Morgen! 
- Laurens Van Heuverswijn, Het nieuwsblad 15/02 

Lachen, gieren, brullen! Clown Oscar kwam op bezoek :-) 
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NAZARETH - Trouwen op Valentijn, kan het romantischer? Voor vier koppeltjes uit de derde kleuterklas van de School van 
Morgen was het gisteren ‘de grote dag’, want zij stapten figuurlijk in het huwelijk met hun vriend of vriendinnetje. “De kindjes 
kwamen met het idee om een huwelijk te organiseren tijdens de themaweek over liefde. Al snel vonden we enkele koppeltjes die 
met elkaar in de echt wilden treden”, lacht directrice Yasmine. Juffen Katelijne en Lynn staken met oog voor detail een ceremonie 
in elkaar. De kleuters werden onder de huwelijksmars ontvangen op de rode loper, voorgegaan door bruidsmeisjes met rozen-
blaadjes. Nadien ontving oud-directeur Danny de vier koppels voor een koddige ringceremonie en werden de huwelijksgeloften 
afgelegd in het bijzijn van enkele ouders, grootouders, juffen en kindjes uit de andere kleuterklassen. Elk koppel kreeg een getui-
ge, een getekend trouwboek en een ring overhandigd. Daarna volgde het trouwfeest inclusief kinderchampagne en taart. 

Clown Oscar zorgde voor veel lachende 
gezichtjes! Het 1ste en 2de kleuterklasje 
kon samen genieten van een voorstelling 
en vervolgens waren de ‘grote’kinderen 
van K3 t.e.m. L2 aan de beurt ….  
 
‘ De School van Morgen is fijn, wij wil-
len een konijn!’ Zelfs clown Oscar voel-
de dat het fijn vertoeven is op onze 
school :-) 

Kiezen …. het afscheid nadert ... 

CLB chat 

Repaircafé 

                          Jaargang 14 nr. 8—blz. 3 

Het eerste Repaircafé van Nazareth mocht  op zaterdag 18 februari doorgaan in onze school. Het was een fijne dag, de afval-
berg werd kleiner en mensen konden genieten van een gezellig samen zijn!  
Oude bandopnemers, halskettingen, teddyberen, circuslichten, broodbakmachines, ….. Dit is maar een kleine opsomming van 
de zaken die gerepareerd werden! 

Beste leerling, 
Misschien weet je het nog niet, maar sinds vorig jaar kan je ch@tten met het CLB! 
Omdat CLBch@t zijn eerste verjaardag viert, zijn we vanaf 1 februari iedere avond één uur langer open.  

Op maandag, dinsdag en donderdag kan je met het CLB chatten van 17 uur tot 21 uur. 
Op woensdag openen we al in de namiddag en kan je chatten van 14 uur tot 21 uur. 

Je kan met alle vragen terecht bij CLBch@t.  
Chatten kan ook anoniem wat betekent dat wij niet naar je naam of adres vragen. CLBch@t is altijd gratis.  

Brens ons een bezoekje via www.clbchat.be  
Groetjes, 
Je CLB 

Een warm welkom aan onze toekomstige leerlingen :-) 

Enkele kinderen van onze school kregen er de 
voorbije maanden een broertje of zusje bij. 
Welkom Fryke, zusje van Allieke (L2) 
Welkom Hendrik, broertje van Anna (L2) 
Welkom  Fons, broertje van Mona (K1) 
Welkom Mathis, broertje van Maja (L1) 
 
Proficiat aan de ouders, geniet met volle teugen 
van dit wondertje! Wij kijken al uit naar hun eerste 
schooldag :-) 

http://www.clbchat.be

