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25 APRIL : PEDAGOGISCHE  

STUDIEDAG 

Beste ouders, 

 

Het zijn mooie dagen.  Het schooldomein ligt er weer aan-

trekkelijk bij nu de bricoleerdag een succes was.  Meer dan 

25 ouders, grootouders en juffen staken de handen uit de 

mouwen en zorgden ervoor dat de lente écht te zien is op 

de School van Morgen.   

Tegelijker$jd zijn de mensen van de klusploeg van de Scho-

lengroep op school aangekomen om de nieuwe omheining 

van de kleuterspeelplaats te plaatsen.  Ook dit wordt mooi.  

Overal bloeit en groeit het op het schooldomein.  Lente-

bloeiers kleuren de grasvelden en de borders.  Mooi !   

 

Maar wat het echt zo mooi en aantrekkelijk maakt de laat-

ste dagen zijn de kinderen die repeteren voor het school-

feest van zondag a.s.  Regelma$g mag ik getuige zijn van 

leuke muziek, ritmische dansjes, getrommel en nog veel 

meer.  En het wordt steeds mooier en beter. 

 

We verwachten dan ook heel wat mensen op het school-

feest van zondag.  Misschien helpt het wanneer iedereen 

flink duimt voor mooi weer, want de voorspellingen zijn 

niet bepaald bemoedigend te noemen.  We hopen op het 

beste !  De kinderen ze.en in elk geval hun beste beentje 

voor. 

 

Ik heb er alvast zin in ! 

    Danny Vercaigne, directeur 
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WE WILLEN ALLE STERREN 
LATEN SCHITTEREN ! 



BRICOLEERDAG 

Langs deze weg willen we graag alle ouders, grootouders en juffen 

bedanken voor hun medewerking aan de bricoleerdag van zaterdag 

16 april ll.   

We waren met meer dan 25 mensen.  Er werd geschilderd, gewied, 

opgeruimd en nog veel meer.  Het was deugddoend om zovelen sa-

men aan het werk te zien om ervoor te zorgen dat het schooldo-

mein er opnieuw een beetje mooier bij ligt.   

Dit verdient een bloemetje !                                                                      ▄ 
 
 
 
 
 

BEDANKT  
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BUITENSPEELDAG 

Tijdens de buitenspeeldag konden 

de kleuters spelen met allerlei 

“rollend materieel”.  Daar moet je 

natuurlijk mee experimenteren, maar het is heel inspirerend 

om de grote jongens hun kunsten te laten demonstreren.  ▄ 

 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

maandag 25 april 2016  
 
Dit is een vrije dag voor de kinderen.  
De leerkrachten hebben een 
studiedag rond het Time-In-project. 
 

VRIJE DAGEN 

 

ma. + di. 16 en 17 mei ‘16 

20/04/2016 

Het is ondertussen al een poosje gewe-

ten : Valerie, ons manusje-van-alles, is 

afwezig wegens ziekte.  Dit is al een $jd-

je en het ziet er naar uit dat dit nog 

even kan duren.  We onderhouden con-

tact met Valerie en volgen op de voet 

hoe het gaat met haar. 

Valerie lijdt aan een bepaalde vorm van 

reuma, die ervoor zorgt dat zij moeilij-

ker kan ademen en bewegen.  Zij is hier-

voor in behandeling en hee< goede 

hoop dat alles weer goed komt.   

Uiteraard kan zij momenteel haar job 

niet uitoefenen en dat valt haar zwaar.  

Zij blij< erg betrokken bij de school en 

zou graag aanwezig zijn op het school-

feest van zondag a.s.  Allen ziet ze er 

vreselijk tegen op om steeds maar op-

nieuw te moeten vertellen wat haar 

mankeert. 

Ook wij zouden haar graag aanwezig 

zien op het schoolfeest.  Kunnen wij 

afspreken dat we niet met zijn allen 

haar medische toestand laten uitleg-

gen ?   Een goeiedag en een bemoedi-

gend woordje kunnen haar wél deugd 

doen.   

Dank voor het begrip en de medewer-

king i                                                       ▄ 

VALERIE 



Het schoolfeest komt nu 

wel snel naderbij.  Op zon-

dag 24 april is het zo ver.  

Dan verwachten we alle 

ouders, vrienden, sympathisanten voor 

ons spe.erend schoolfeest.  Dat staat 

helemaal in het teken van ons jaarthe-

ma “sterren”. 

 

We beginnen net voor de middag met 

een aperi$ef en daarna een heerlijke 

barbecue.  Er is ook de mogelijkheid 

van een vegetarische maal$jd.   

 

Om 14u.30 wordt iedereen op de 

speelplaats van de lagere school ver-

wacht, want daar treden al onze ster-

ren op.  Ze zijn nu al bezig met de voor-

bereiding en het oefenen van hun act.  

Het wordt een mooie voorstelling 

waarin allerlei sterren de hoofdrol spe-

len, niet in het minst onze kleuters en 

leerlingen. 

 

Daarna is er nog gelegenheid om na te 

genieten van de voorstelling, van een 

glaasje, een koffie met,…  

schoolfeest 
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KLEUTERFIETSEN 

Een aantal jaren geleden hebben we nieuwe kleuterfietsen aange-

kocht.  Deze hebben inmiddels heel wat kilometers op de teller.  

De kinderen rijden er dagelijks mee over de speelplaats.  Dat ge-

beurt niet al$jd even zachtzinnig.  En alhoewel deze fietsen een 

zeer geode reputa$e hebben wat betre< stevigheid, zij er onder-

tussen al wel verschillende die gesneuveld zijn.   

Zo hebben we inmiddels een “fietsenkerkhof” met kapo.e fiet-

sen.  Een handige Harry zou verschillende van die fietsjes nog wel 

kunnen repareren of van enkele “wrakken” een nieuw fietsje ma-

ken. 

Ben jij zo’n handige Harry, die het er wil op wagen en ons fietsen-

park opnieuw wil uitbreiden met gerepareerde kleuterfietsen ?  

Meld je dan bij de direc$e of bij een juf.   

De kleuters—én wij—zullen je heel dankbaar zijn ! 

GARAGEVERKOOP 

Heb je er al aan gedacht om spullen te verzamelen om op de gara-

geverkoop van 5 juni te verkopen ?  Wij stellen ons domein ter be-

schikking van gegadigden om een standje op te ze.en.   

De voorwaarde is dat er een band met de school is (u bent ouder of 

grootouder van een van onze kinderen,…) en dat u de stand ver-

goedt (€ 5, die wij doorstorten aan de organisatoren van de garage-

verkoop in Nazareth) 

Registreer je bij onze coördinerende ouder Kimberly Dhont 

(kimberlydhont@yahoo.com) om je deelname te beves$gen.  Ver-

tel in je mail hoeveel m ruimte je denkt nodig te hebben.  Kostprijs : 

€ 5/stand.   

U zorgt voor een leuke stand, wij zorgen voor de gezelligheid.   

 

           GARAGEVERKOOP : 5 juni 2016 

 

We bekijken of we bij slecht weer de re<er, kleuterspeelruimte en/

of de turnzaal ter beschikking kunnen stellen.    
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BELANGRIJKE DATA 

 

24/04/2016 : SCHOOLFEEST 

25/04/2016 : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

28/04/2016 : MEDISCH TOEZICHT L5 (VM) 

29/04/2016 : SLOTMOMENT VERKEERSWEEK 

30/04/2016 : H. VORMSEL (NAZARETH) -  LENTEFEEST 

05/05/2016 : 9:30 : EERSTE COMMUNIE—LENTEFEEST 

                        RECEPTIE 

10/05/2016 : SCHOOLFOTOGRAAF 

16+17/05/2016 : VRIJE DAGEN 

18—>20/05/2016 : GWP L1-L2 (LOPPEM) 

23/05/2016 : MEDISCH TOEZICHT K1 (OP SCHOOL) 

25/05/2016 : VM : INFOMOMENT NIEUWE KLEUTERS 

31/05/2016 : FIETSEXAMEN L6 

31/05—>03/06/2016 : GWP L3-L4 (DE PANNE) 

 

MENU MEI

20/04/2016 
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Telefoon: 09-385 44 52   
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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 

02/05  Groentensoep 
Kalkoenpavé (1,3,7,9,14) 

Champignonsaus (1,7) 
Appelmoes 

Aardappelen (14) 

03/05  Tomatensoep 
Wi.e worst (1,3,7) 
Vleessaus (3,7,9) 

Sla + mayonaise (3,10) 
Frietjes 

05/05 
  
  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

06/05 
  
  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ 
  

09/05  Groentensoep 
Cordon bleu (1,7) 

Espagnolesaus (1,7) 
Fruit 

Aardappelen (14) 

10/05  Tomatensoep 
Koude schotel (1,3,7,9,10) 

Geraspte worteltjes/tomaat 
Mayonaise (3,10) 

Frietjes 

12/05  Bloemkoolsoep 
SpagheV (1) 

Bolognaisesaus (1,7,10) 
Wortelen 

13/05  Preisoep 
Grillworst (1,10) 

Spaanse saus (1,3,7) 
Erwtjes 

Aardappelen (14) 

16/05 
  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

17/05  Aspergesoep 
Frikandel (1,3,6,9,10) 

Mayonaise (3,10) 
Tomaten 
Frietjes 

19/05  Tomatensoep 
Kaashamburgers (1,7) 

Ajuinsaus (1,3,7,9) 
Prinsessenboontjes 
Aardappelen (14) 

20/05  Preisoep 
Macaroni (1) 

Zalm en krabflakes (4) 
Kaassaus (1,7) 

Broccoli 

23/05  Groentensoep 
Slavink (1,3,9,10) 
Vleesjus (1,3,7,9) 

Schorseneren 
Aardappelen (14) 

24/05  Bloemkoolsoep 
Gehaktballetjes (1) Tomaten-

saus (1,7,9) 
Sla + mayonaise (3,10) 

Frietjes 

26/05  Aspergesoep 
Braadworst (1,7) 
Jagersaus (1,3,7) 

Erwtjes en worteltjes 
Aardappelen (14) 

27/05  Tomatensoep 
 

Lasagne (1,3,7) 

30/05  Cressonsoep 
Kippenblokjes (1,7,9,10) 

Roomsaus (1,7) 
Broccoli 

Spirelli (1) 
  

31/05  Wortelsoep 
Stoverij (1,7,10) 
Rauwe groenten 
Mayonaise (3,10) 

Frietjes 
  

02/06  Tomatensoep 
Hamburgers (1) 

Ajuintjessaus (1,3,7,9) 
Bloemkool + tomaatjes 

Mayonaise (3,10) 
Aardappelen (14) 

03/06  Kervelsoep 
Gebakken visfilet (1,4) 

Spinazie 
Puree (6,7,10,14) 

  
  


