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BELANGRIJKE DATA 

•  19/04/2017 : BUITENSPEELDAG  

•  22/04/2017 : KLUSJESDAG  

•  24/04/2017 : AMERICAN GAMES L5/L6  

•  28/04/2017 : SCHOOLFOTOGRAAF  

•  28/04/2017 : 1STE STEENLEGGING  

•  07/05/20147: SVM GOES FIT 

 

•   

•  07  

•   

•  2 

•   

•                                                                                                                                     

•   

Telefoon: 09-385 44 52 

Fax: 09-385 83 90 

E-mail: bs.nazareth@g-o.be 

MENU APRIL 
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18/04  Cressonsoep 
  
Vol au vent (1,7) 
Sla 
Mayonaise (3,10) 
Frietjes 

20/04  Tomatensoep 
  
Spaghetti 
Bolognaisesaus (1,7,10) 
Wortelen 

21/04  Wortelsoep 
  
Vissticks (1,4,7) 
Tartaarsaus (3,10) 
Wortelpuree (6,7,10,14) 

24/04  Groentensoep 
  
Kalkoensteak (1,7,10,14) 
Champignonsaus (1,3,7,9) 
Prinsessenboontjes 
Aardappelen (14) 
  

25/04  Preisoep 
  
Kippengyros (1,9) 
Tomaten 
Mayonaise (3,10) 
Frietjes 

27/04  Wortelsoep 
  
Kaasburger (1,7) 
Champignonsaus (1,3,7,9) 
Schorseneren 
Bechamelsaus (1,7) 
Aardappelen (14) 

28/04  Bloemkoolsoep 
  
Spirelli met ham (1,3,7,9) 
Kaassaus 
  
  
  

FIJNE VAKANTIE! 
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Beste ouders, 

 

De lente is duidelijk in het land.  Er breekt een tijd aan 
van onregelmatige schoolweken.  Het is nu  paasvakantie, 

maar ook daarna zijn er allerlei snipperdagen.  Vaak om-

dat er van alles te vieren valt : eerste communies, vorm-

sels, lentefeesten, e.d.  Ook op school zijn er allerlei acti-

viteiten voorzien.  Op 7 mei is er ons schoolfeest dat dit 

jaar als thema “School van Morgen Goes Fit” meekreeg.   

We gaan de sportieve toer op, jullie lezen er meer over 

verder in deze nieuwsbrief. 

Dankzij het mooie weer gaan de bouwwerken snel voor-

uit, ze werken in ideale omstandigheden en elke dag 

krijgt onze nieuwbouw een beetje meer vorm :-) Tijdens 

de vakantie zullen ze reeds de eerste muren optrekken 

en voor we het goed en wel doorhebben zal de ruwbouw 

er staan. Het wordt dus dringend tijd om hier eens de 

glazen op te klinken! 

Ik wens jullie allemaal een zalige vakantie! 

 

      - YH 

UITNODIGING 

3 april t/m  17 
april  

(paasmaandag) 
 

PAASVAKANTIE 
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We hebben een reden om een feestje te geven! De start van 
de nieuwbouwwerken kunnen we niet ongemerkt laten 
voorbij gaan, daarom nodigen we jullie allemaal van harte 
uit om dit samen met ons te vieren. 
 
WAT?     1ste steenlegging + receptie 
WANNEER?   vrijdag 28 april om 17u 
WAAR?   School van morgen,  
   kleuterspeelplaats 
WIE?   leerlingen, ouders, sympathisanten 
 
Om alles organisatorisch vlot te laten verlopen vragen we om een mailtje te 
sturen naar bs.nazareth@g-o.be om jullie aanwezigheid te bevestigen, waar-
voor onze dank! 
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Zaterdag  22 april organiseren we op school opnieuw een klusjesdag. Deze gaat door  van 

8u30 tot ongeveer 13u. Elk domein heeft eens een grondige opknapbeurt nodig, met het 

schoolfeest in het vooruitzicht willen we graag het schooldomein  onder handen nemen. Er zijn 
allerhande taken: tuinieren, garage uitmesten, containerpark, computers nakijken, schil-

deren…. voor ieder wat wils :-) 

Aangezien vele handen het werk lichter maken doe ik langs deze weg een warme oproep om 

die voormiddag te komen helpen.  

Voor alle handige Harry’s en Mariettes onder jullie, of voor wie gewoon eens in het gezelschap 

van andere ouders wil vertoeven heb ik een stappenplan gemaakt: 

 
1. check je agenda 

2. neem je gsm of pc  

3. stuur een mail  naar yasmine.herman@telenet.be of  een sms naar 0478/30.35.60 

4. schrijf de afspraak in je agenda 

5. kom op zaterdag 22 april naar school :-) 

Klusjesdag 22 april! 

Enkele maanden terug kregen jullie allemaal stembrieven mee om een nieuwe schoolraad te kiezen. We willen jullie in de eerste plaats 

hartelijk danken voor het massaal terug bezorgen van deze stemformulieren, jullie medewerking was ongezien! 

De schoolraad zal vanaf heden bestaan uit volgende personen: 

1. Willem Lutjeharms (papa van Flora uit K3, Kobe uit L2 en Kilian uit L4) 

2. Jeroen De Ceuninck (papa van Claus uit K1) 

3. Dina Ferri (mama van Otto uit K1 en Tuur uit K3) 

4. Delphine Dewilde (mama van Anna uit L2) 

5. Anja Van Meirhaeghe (mama van Audrey uit K2 en Jacey uit L3) 

6. Dolores Deventer (juf L4/L5) 

7. Eveline Staelens (juf L5/L6) 
8. Marianne Kindt (juf NCZ/ studiebegeleiding) 

 

Indien je graag iets besproken ziet kan je steeds één van deze mensen aanspreken! 

NIEUWE SCHOOLRAAD 

Ga buiten spelen en sporten! 
Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 19 april, want dan 
is het al voor de 10de keer Buitenspeeldag! 
Op die dag gaan de televisiezenders Nickelodeon, Nick Jr, Studio 
100 TV, Ketnet, VTMKZOOM en KADET tussen 13u en 17u op 
zwart. Geen televisie die namiddag en dus een duidelijk signaal om 
naar buiten te gaan. En je hoeft je zeker niet te vervelen want 
ook in de  gemeente is er die dag op het Sterrenbos iets te bele-
ven! Hou zeker de pagina ‘In jouw buurt’ in het oog, om te kijken 
waar jij al jouw energie kwijt kan! Trommel al je vrienden en 
buren op om een namiddag buiten te spelen en te sporten. 

19 APRIL : BUITENSPEELDAG 
Op school zelf zal er die dag ook meer buiten gespeeld worden….. 
Opnieuw een dagje om naar uit te kijken op de School van Morgen! 
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WOORDZOEKER 

http://www.buitenspeeldag.be/agenda/search
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VAKANTIEPAGINA 

Zoek de walvis! 
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Lentemarkt  
De weersvoorspellingen gooiden een beetje 
roet in het eten, de diertjes bleven op stal…. 
maar gelukkig bleef het droog en was er een 
fijne opkomst. We kunnen  spreken van een 
geslaagd evenement!  
Heel wat nieuwe ouders kwamen ook een 
kijkje nemen, vaak op aanraden van onze 
huidige ouders. Tevreden ouders zijn de 
beste reclame die een school kan hebben :-) 

Samenwerking tijdens de levensbeschouwlijke vakken 

In het kader van de verplichte samenwerking tussen de verschillende levensbeschouwingen, 
werkten de leerlingen van L3 en L4 rond het thema ‘Ik heb een naam en jij ook ?’ Rituelen rond 
geboortes en naamgeving kwamen aan bod. Als creatieve afsluiter maakten de leerlingen een 
grote puzzel.  



31 maart 2017 jaargang 14 nr. 9- blz. 4 

Hoe weet je of je kind luizen heeft? Gebruik de natkamtest. De luizen nadien uitroeien, doe je in 8 simpele stappen. 
 

Wat heb je nodig? 

kam • tandenstoker • luizenkam • crèmespoeling, conditioner of balsem • kom lauw water • 2  handdoeken • witte servetten of keukenrol 
 

Hoe ga je te werk? 

1. Je kind zit voorovergebogen over de wasbak of het bad. Maak het haar zeer nat met lauw water. 

2. Wrijf het haar in met heel veel conditioner. Niet uitspoelen. 

3. Kam de knopen uit het haar met de gewone kam. 

4. Kam dan met de luizenkam. Kam van achter naar voor, dus van de nek naar het voorhoofd. Start aan het oor en schuif na elke kambe-

weging op tot je aan het andere oor komt. Let op: druk je kam goed tegen de hoofdhuid, want luizen nestelen zich zo dicht mogelijk bij 

de huid. 

5. Veeg na elke kambeweging de kam af aan wit keukenpapier en kijk of je luizen ziet. Ze vallen op door de witte achtergrond. Een luis is 

2 tot 4 mm groot en grijs-wit tot bruin van kleur. 

6. Zitten er luizen tussen de tandjes van de kam? Verwijder ze dan met een tandenstoker. 

7. Laat je kind nu rechtop zitten. Herhaal het kammen met de luizenkam, maar nu in de andere richting: van voor naar achter, dus van 

het voorhoofd naar de nek. Start weer bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor. Veeg telkens af aan het 

keukenpapier en kijk of je luizen ziet. 

8. Als je klaar bent met kammen, spoel dan het haar uit en droog het met een handdoek. 

Heb je luizen gevonden? 

• Herhaal dan het kammen om de 3 dagen. Tot je geen enkele luis meer vindt. 

• Controleer ook alle huisgenoten op luizen. 

• Leg de kammen en haarborstels na gebruik in heet water van 60°C, gedurende 5 minuten. 

• Was alle kussenslopen en handdoeken die je kind gebruikt telkens op 60°C. Herhaal dat om de 3 dagen, gedurende 2 weken. 

• Luizen sterven als ze meer dan twee dagen niet op een hoofd zitten. Leg daarom dekbedovertrekken, knuffels, mutsen en sjaals 48 uur 

apart. Of steek ze een nacht in de diepvries, want ook dat overleven luizen niet.  

• Zijn de luizen na 14 dagen nog niet weg? Vraag dan raad aan je huisarts of apotheker   

                                         SUCCES!                                                            

Luizen uitroeien in 8 stappen 

De leerkrachten hebben elk schooljaar recht op drie halve 
dagen pedagogische studiedag.  Deze dagen zijn onontbeer-
lijk om ervoor te zorgen dat ook onze school de nieuwste pe-
dagogische en didactische verwachtingen kan implemente-
ren.   
Tot hiertoe werd nog maar één halve dag gebruikt als studie-
dag.  We plannen voor 8 mei een volledige studiedag.  De 
kinderen zijn die dag vrij.  Die dag gaan de leerkrachten voor 
een dagje zelf op de schoolbanken zitten.    Er is geen op-
vang voorzien.                   
                                                                ▄ 

 Herinnering: pedagogische studiedag op maandag 8 mei 
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SCHOOL VAN MORGEN GOES FIT! 
7 mei is het zover: ons schoolfeest staat op de agenda! Hou alvast deze datum vrij want het wordt een speciale, tweeledige edi-
tie! 
In de voormiddag zal er een sponsorloop ‘Run for Fit’ plaatsvinden van ongeveer 1 kilometer per ronde. Jullie krijgen per gelo-
pen (of gewandelde) ronde achteraf een stuk fruit. Trommel je familie op en maak er een gezellig uitje van! Deze ochtendeditie 
start omstreeks 10u30 en zal eindigen om 12u. Zo kunnen jullie aansluitend gezellig aperitieven en eventueel genieten van onze 
lekkere barbecue. 
In de namiddag leggen we de focus op de kinderen en is er de ‘Play for Fit’, een spelenmarkt met voor ieder wat wils. 
 
Het wordt ongetijwfeld een fijne dag. De officiële uitnodigings– en inschrijvingspapieren volgen nog, maar we brachten jullie  
graag reeds op de hoogte zodat het kan ingepland worden in de drukke agenda’s van alle ouders :-) 
 
Samen maken we er een fijne, sportieve en gezellige dag van! 
 

Belangrijk! 
 
* Gelieve veranderingen die moeten doorgegeven worden aan de 

kinderen tijdig door te bellen zodat we nog de tijd hebben om de-

kinderen te verwittigen. 

Hartelijk dank! 

 

* Laatste schooldag stopt om 12u, er zal aansluitend opvang 

voorzien worden tot 16u. 

https://www.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/06/Luizen-natkamtest.pdf

