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Collegefeest 
 
Ondertussen zijn we weeral een week dichterbij het schoolfeest! MAAR?? Hebben jullie de mooie affiche 
al verspreid?!   

 Zo ja? Kei goed gedaan, helemaal top!  
 Nee? Het is nog niet te laat! Bezorg de digitale affiche aan zoveel mogelijk familieleden & 

vrienden! 
Iedereen is meer dan welkom om gezellig een drankje te komen nuttigen, spelletjes te spelen en 
genieten van de mooie optredens! 
 
Bevestigen jullie ook nog de aanwezigheid van zoon of dochter via het Ouderplatform? Zo kunnen de 
juffen en meesters de optredens beter voorbereiden.  
 
We hebben al enkele inschrijvingen voor dessertjes voor onze dessertenbar maar er kunnen er nog veel 
bij! Ook dit kan je doorgeven via de Ouderplatform.   
 

Oudercontacten KS + 6de leerjaar 
 
Vanaf maandag 20 maart om 18.00 uur tot 26 maart 18.00 uur kan er ingetekend worden voor de 
oudercontacten van de kleuterschool en het 6de leerjaar via het Ouderplatform. Noteer dit tijdstip in je 
agenda. Er zal dan een extra knop zichtbaar zijn op het Ouderplatform. 
 
Let er bij het inschrijven op dat er voldoende verplaatsingstijd zit tussen de gesprekken van broer of 
zus.  
 
De oudercontacten gaan door op donderdag 20 april en dinsdag 25 april 2023. 
 

Grote inzamelactie van kleding, textiel en schoenen 
 
Volgende week start de grote inzameling van kleding, textiel en schoenen. De opbrengst gaat ook 
deze keer integraal naar een overkapping op de kleuterspeelplaats. 
 
Wat mag er in? 

 Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen per paar)  
 Beddengoed (hoofdkussens, lakens, dekens, dekbedden, slaapzakken)  
 Keuken- en badkamertextiel  
 Woningtextiel (gordijnen, zetelhoezen, tafelkleden)  
 Speelgoedknuffels  
 Propere lappen stof  

 
Wat blijft er uit? 

 Tapijten  
 Matrassen  
 Zetelkussens  
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 Natte en besmeurde stoffen  
 
Alles wordt opgehaald op 24 maart om 10.00 uur. 
 

Kleuterschool 
 
* Eendjes- & Vosjesklas: Deze week zijn we een kijkje gaan nemen bij de schaapjes en de lammetjes op 
ons domein. Op woensdag hebben we een opendeurtje gehouden. Dit wil zeggen dat er andere 
kleuters bij ons in het klasje komen spelen. Wat was dat leuk!  
Volgende week werken we verder rond thema ‘Pasen’. We gaan dan een paasmandje knutselen.  
* Nijntjes- & Egeltjesklas: We wensen alle papa's & pluspapa's zondag een hele fijne Vaderdag toe! 
Volgende week werken we verder in thema ‘Pasen’ en wordt het paasmandje afgewerkt. 
* Muizen- & Berenklas: Volgende week hopen we al heel hard op wat lente in de lucht en leren we ook 
over Pasen. Maandag komt er een auteur voorlezen in onze school. 
Woensdag, donderdag en vrijdag komt meester Robbe nog eens een keertje in de Berenklas. Hij heeft 
weer leuke dingen voorzien. 
Jullie mogen nog steeds sparen voor kartonnen melkbrikken. We gaan hiermee een paasmandje 
knutselen. Hartelijk dank! 
* Kikker- & Varkentjesklas: De schaapjes hebben hun lammetjes al gekregen. Hier en daar komen al 
enkele blaadjes aan de bomen piepen en we konden ook al een paar dagen van warmer weer 
genieten... De lente is in het land! En net op tijd, want we tellen ook af naar Pasen. Dat is dan ook 
ineens het thema voor de volgende weken: ‘Pasen, lente, nieuw leven!’. In de Kikkerklas gaat de 
stagiaire weer een paar dagen leuke dingen met de kleuters komen doen. 
Maar eerst aan alle papa's: fijne Vaderdag! 
 

Lagere school 
 
* Algemeen: Mogen we vragen om alle drinkbussen (vooral Air up) in een zakje mee naar school te 
geven. Vaak lopen de drinkbussen uit en zijn daardoor alle materialen in de boekentas nat…    
* 2de leerjaar: Maandag komt de auteur Guy Daniëls langs om te vertellen hoe een auteur aan de slag 
gaat. Wij zijn alvast benieuwd.  
De volgende weken komen meester Wout in 2A en juf Lien in 2B af en toe in onze klassen lesgeven.  
* 5de leerjaar: In juni houden we in het vijfde leerjaar een 2de boekpromotie bij een zelfgekozen boek. 
Hierbij gaan ze zelf tijdens de ICT-lessen een PowerPoint maken om hun boek voor te stellen in de klas. 
Ze mogen nu alvast op zoek gaan naar een interessant boek (een roman/verhaal, geen informatief 
boek). En dan lezen maar.  Veel leesplezier! 
 

Agenda 
 
* 20 maart 2023: Geen avondstudie – PV // Start kledingophaling 
* 22 maart 2023: Vergadering ouderraad 20.00 uur 
* 24 maart 2023: Kijkdag instappers na paasvakantie 9.00 uur 
* 28 maart 2023: Viering 5de lj. 
* 31 maart 2023: Rapport 3 
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* 3 – 16 april 2023: Paasvakantie 
* 17 april 2023: Instapdag 
* 20 & 25 april 2023: Oudercontacten kleuterschool + 6de lj. 
 


