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Beste ouders

De lente doet al een heel klein beetje haar best, ook al kunnen we onze winterjas nog niet
opbergen. De koude dagen laten zich nog heel duidelijk voelen!
De vogels fluiten wel al uit volle borst en starten met het bouwen van hun nest.
Vrijdag 30 maart kwam de paashaas langs op onze school. Met veel plezier zochten de kinderen
naar hun eieren van chocolade. Ook onze juffen werden samen met het personeel met een
paashaas verwend.
We zeggen samen DANKJEWEL PAASHAAS!
Naar jaarlijkse gewoonte houden we een tombola tijdens ons schoolfeest. Wie onze tombola met
prijzen wil sponsoren, mag deze uiteraard op school binnengeven. Wilt u daar een bewijsje voor
(belastingen), noteer dit dan even op een briefje. Wij zorgen er voor. Dank bij voorbaat.

Sociaal bewogen kinderen en ouders…
De kinderen van het 5e en 6e leerjaar verkochten in januari 75 stiftjes voor de Damiaanactie en
zamelden zo 450 euro in. Zo konden we 10 mensenlevens redden!
T.v.v. Broederlijk Delen organiseerden we een Koffiestop op 23 februari. Deze bracht 116,31 euro
op.
Op 30 maart namen heel wat kinderen deel aan een solidariteitsmaal. Hiervoor konden we 350
euro storten naar Broederlijk Delen.
In de spaarbusjes in de klassen telden we 271,35 euro. Dit jaar steunen we landbouwprojecten in
Oeganda. De oudste kleuters en de lagereschoolkinderen leerden via Grace, Allan en Conrad meer
over het land en de noden kennen.
Dank aan iedereen die een steentje bijdroeg!
Een rustig ongestoorde start van een schooldag is uiterst belangrijk in de kleuterklas én in de lagere.
De succesvolle actie ‘Wij willen zon’ in september -waarbij alle ouders van de kleuterklas
aangespoord werden om tijdig op school te zijn met hun kinderen - is stilaan aan een opfrissing toe.
 Vandaar deze oproep. Kom tijdig met je kind naar school. Voor alle duidelijkheid, dat is vóór het
belteken. Binnenkomen wanneer de kinderen al in de klas zijn stoort.  Een bijkomende oproep is
om niet alleen tijdig te komen maar ook tijdig te gaan. Een kort afscheid is veel efficiënter dan
blijven hangen. Wanneer u wacht op de juf voor een gesprekje, dan kan dat uiteraard! Maar niet
tijdens de klastijd.
 Ook niet aangewezen: na de bel meegaan naar de klas om bijvoorbeeld te helpen met de jassen
(peuters). Dit is echt geen hulp voor de juf, hoe goed bedoeld ook.
Dank voor uw medewerking en begrip.
Een warme oproep naar alle ouders:
“Volgen jullie onze acties via de MOS-knop op de schoolwebsite?”
We werkten dit jaar al heel wat rond het milieu, echt de moeite om eens een kijkje te nemen.

Kriebelkampen tijdens de paasvakantie

"Kunstkenners” (3 t.e.m. 6 april / 16 kinderen)
Dit creakamp is voor elke rasechte creatieveling! We maken kennis met verschillende kunstenaars
en proberen binnen hun stijl onze eigen kunstwerken te maken. Hou je van schilderen, boetseren
en tekenen? Dan ben jij de kunstkenner die we zoeken!

"De Droomfabriek" (9 t.e.m. 13 april / 25 kinderen)
Heb jij mooie of enge dromen? Kan je ze de volgende dag nog vertellen? Misschien heb je wel 1
grote droom die je heel graag eens zou willen beleven? In de droomfabriek beleven we alleen maar
leuke dromen en maken we allerlei spulletjes waarbij we heerlijk kunnen wegdromen.
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De renovatiewerken.

De speelberg op de kleuterspeelplaats is afgewerkt. De kinderen genieten van de groene grasmat
en het rollen over de berg. Ons kippenhok laat nog even op zich wachten, ook de bodembedekker
moet nog aangeplant worden. De leiboompjes met allemaal zoete eetappeltjes zijn aangeplant.
MOOI allemaal, al zeg ik het zelf!
Echt de moeite om eens een kijkje te gaan nemen.
Ondertussen gingen we van start met een klein renovatieplan. Dit houdt in dat de volledige blok van
de jongste kleuters aangenomen wordt, samen met de klas erboven. Enkel glas zal verdwijnen, de
vloerbedekking wordt vernieuwd, kasten worden aangepast, … We hopen dit dossier te kunnen
indienen na de paasvakantie en dan maar wachten tot we groen licht krijgen om te starten.

We zijn op zoek naar


Oude , maar nog bruikbare instrumenten

Alle raad en ideeën zijn welkom op basisschool@gvbdikkelvenne.be en 0478/385 348

PAASVAKANTIE VANAF 31 MAART TOT 15 APRIL
Maandag 16 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april
Maandag 23 april
Dinsdag 24 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april

Maandag 30 april
Dinsdag 1 mei

Instapdag voor 5 nieuwe peuterjes
INHAALSPORTSNACK voor 3de & 4de leerjaar
Buitenspeeldag
Secretaressendag
Start sportsnack 1ste & 2de leerjaar
Infoavond sportklas 4de leerjaar
VM Kaaihoeve “De onderzoeker” / groep 1 derde graad
NM zitdag CLB
VM Kaaihoeve “De onderzoeker” / groep 2 derde graad
VM Kaaihoeve “De onderzoeker” / groep 2 derde graad
NM 1ste leerjaar maakt een wandeling ter voorbereiding van de 1ste
Communie
BRUGDAG
Feest van de arbeid

Vriendelijke groeten
Namens het schoolteam
Ann De Mey
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