
BELANGRIJKE DATA …

VRIJDAG 1 APRIL Sportnamiddag voor de lagere school

ZATERDAG 2 APRIL
TOT MAANDAG 18 APRIL

Paasvakantie

DINSDAG 19 APRIL Instapmoment nieuwe kleutertjes

DONDERDAG 28 APRIL 4de leerjaar voetgangersexamen

VRIJDAG 29 APRIL Summerfest olv het oudercomité
Alle kaarten zijn reeds uitverkocht

ZATERDAG 21 MEI SCHOOLFEEST
Gelieve deze datum reeds te noteren in

jullie agenda.

WELKOM!!! DINSDAG 19 april INSTAPDAG NIEUWE KLEUTERS

Op dinsdag 19 april verwelkomen we weer enkele nieuwe kleuters op onze school.
We zijn blij jullie te mogen verwelkomen op onze school.

ATTESTEN AFWEZIGHEDEN

Mogen we vragen om bij afwezigheden van uw kind(-eren) ervoor te zorgen dat het
attest van afwezigheid binnen de week bij de klasleerkracht terecht komt.   Dit kan
een briefje uit de agenda zijn, of een doktersbewijs.
Dit vragen we omwille van de dienst verificatie, deze volgen dit op de voet op.
Hartelijk dank om hiermee rekening te houden.

BROEDERLIJK DELEN EN OEKRAÏNE

Afgelopen week ging de sponsortocht door.  Het weer zat mee en de sfeer zat erin!
Iedereen zette absoluut zijn beste beentje voor. De opbrengst van deze
sponsortocht bedroeg in zijn totaliteit € 4144,5, en zal verdeeld worden tussen
‘Broederlijk Delen’ en Oekraïne.

Dankjewel voor de steun!



TOEKOMEN EN OPHALEN

Even opfrissen, hartelijk dank om onderstaande afspraken te volgen!
Ochtend 8.40u:  Start van de schooldag.

- kleuterschool: vanaf 8u25 betreden de ouders de school via de
Doggenhoutstraat en brengen hun kleuters tot aan de grote/kleine
zaal.  Ouders verlaten de school eveneens via de
Doggenhoutstraat.

- De eerste week mogen ouders van nieuwe instappers (2,5j) hun
kindje afzetten in de kleine zaal. Op deze manier willen we hen
rustig en warm onthalen.

- wijkafdeling Millegem: kleuters worden afgezet aan de poort van
de speelplaats

- lagere school: vanaf 8u25 betreden de kinderen de school alleen
(= zonder ouders) via de Gasthuisstraat.  Ze gaan onmiddellijk naar
het klaslokaal.

Middag (12.15u)
- kleuterschool: de ouders aan de poort kunnen rustig de

speelplaats betreden en hun kleuter afhalen aan de grote/kleine
zaal. Ouders betreden en verlaten de school via de Gasthuisstraat.

- lagere school: kinderen die thuis gaan eten komen naar de
speelplaats en verzamelen op de banken aan de schoolpoort.
Ouders halen hun kinderen daar op.
Ouders betreden en verlaten de school via de Gasthuisstraat.

Namiddag belsignaal om 15.30u
- kleuterschool: de ouders betreden de school via de

Gasthuisstraat, volgen de wandelroute en halen hun kinderen op
aan de klasdeur en verlaten de school via de Doggenhoutstraat.
Onder toezicht van de ouders nemen de kleuters hun boekentas
en jas.

- Indien uw kind opgehaald wordt door een ander (ons onbekend)
persoon, gelieve ons dan vooraf te verwittigen.

- wijkafdeling Millegem: kleuters worden na het belsignaal
opgehaald aan de klasdeur.

- lagere school: kinderen komen op de speelplaats en gaan in hun
klasrijen staan. Ouders betreden de school via de Gasthuisstraat,
volgen de wandelroute en verlaten de school via de
Doggenhoutstraat.  Kinderen die gebruik maken van de begeleide
rijen gaan onder toezicht naar de afgesproken plaats.

- Wanneer uw kind de school verlaat op een afwijkende manier (bv.
met begeleidende rij i.p.v. opgehaald worden), gelieve de
klasleerkracht hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan mondeling
of via de klasagenda.



ONTBIJTMANDEN

Dankjewel aan het oudercomité voor de overheerlijke ontbijtmanden, voor al jullie
engagement en toewijding voor onze school.

Dankjewel aan alle mensen die onze school via deze manier een hart onder de riem
staken.

SCHOOLFEEST 21 MEI: thema FESTIVAL

Na een aantal jaren geen schoolfeest meer te hebben georganiseerd, is het eindelijk
weer zover! U mag zaterdag 21 mei vanaf 13u noteren in uw agenda om mee te
komen feesten. De leerlingen zullen prachtige optredens voor u voorzien. Daarnaast
zullen er allerlei activiteiten georganiseerd worden voor jong en oud nl.
springkastelen, workshops, spelletjes, grime, … Verder zorgen we voor lekkere
versnaperingen, drankjes en een barbecue. Na de vakantie krijgt u meer informatie
en de gelegenheid om in te schrijven voor de barbecue.

Vorige week werd er een bericht verstuurd via het ouderplatform om te vragen
voor helpers. We willen u via deze weg nogmaals vragen om door te geven mocht
u kunnen komen helpen op het schoolfeest. Alvast bedankt!

TEKENFUND: actie leerlingenraad

Samen met de leerlingenraad vergaderen we op regelmatige basis om te kijken met
welke bezorgdheden de kinderen zitten en wat ze graag anders zouden zien op
school.
Dankzij deze vergaderingen zijn er al enkele mooie zaken gerealiseerd, zoals: het
versieren van het halletje, stickers op de ramen voor de vogels, …

De kinderen van de leerlingenraad lieten ook weten dat ze zich heel graag wilden
inzetten voor een goed doel.

We zijn hier samen mee aan de slag gegaan. De leerlingen zijn vervolgens bij
klasgenootjes gaan navragen welke acties ze graag wilden doen en welk goed doel
het vaakst aan bod kwam.

Gezien de toestand in Oekraïne, wilden ze heel graag de opbrengst van de actie aan
dit doel schenken.

Samen kozen we voor de actie: “Tekenfund”.

Hierbij maken alle kinderen van de lagere school een toffe tekening en ouders en
andere familieleden kunnen van die tekening artikelen (koffietassen, placemats,



wenskaarten, etc.) bestellen in een webwinkeltje. Bestellen en betalen gaat
vervolgens helemaal online. De opbrengst gaat dan uiteindelijk naar het goede doel.

Iedere leerling zal bij de start van de actie (dit zal ongeveer ergens midden april zijn)
een eigen actiefolder meekrijgen. Op deze actiefolder zal u alle info terugvinden om
online de artikelen te bestellen.

Wanneer de actieperiode voorbij is (begin mei), dan sluiten de webwinkels van de
kinderen automatisch en worden de bestelde artikelen geproduceerd. Ongeveer 2
weken later komt de bestelling toe op school en wordt dit meegegeven met uw
kind.

Wij hopen van harte dat deze actie een succes zal worden.

Administratiesysteem

Na de paasvakantie zijn we genoodzaakt om over te schakelen naar een ander
administratiesysteem.

Dit zal gedurende 2 weken mogelijks voor wat hinder kunnen zorgen.

Het ouderplatform zal deze periode niet gebruikt kunnen worden. Indien wij iets
dienen te communiceren zal dit tijdelijk terug via briefwisseling gaan. Daarmee
samenhangend zullen ook de schoolrekeningen er anders gaan uit zien. U ontving
alvast de schoolrekening van maart, de laatste rekening van dit schooljaar zal u
ontvangen eind juni.

Wij hopen op een vlotte overschakeling.

VROLIJK PASEN!

Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie toe.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam


