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Beste ouders, 
Beste grootouders, 

De lente is nog niet gestart, maar we hebben er allemaal nood aan! Krokussen 
komen wel al piepen uit het gras, in onze tuin vliegen de vogels af en aan met 
takjes voor hun nestje. Ik voel ze ook echt al komen … de lentekriebels, hopelijk 
staat er geen winterprik meer voor de deur! 

 Freda De Corte (25/03/1934 – 14/02/2023), grootmoeder van Selien Lejeune (juf 
toppers) 

Hendrik De Rouck (06/05/1932 – 23/02/2023), overgrootvader van Matisse 
(zonnetjes) en Marie Geiregat (kikkertjes) 

 

 

Op zondag 12 februari verdeelde het oudercomité 400 ontbijten. De ontbijtdozen 
werden aan huis afgeleverd tussen 7 en 9.30 uur  ’s morgens. 
Het was opnieuw een groot succes! 

  Vrijdag 31 maart is er sober maal (boterhammen met kaas en soep = alles wordt 
door de school voorzien). Gelieve hier rekening mee te houden a.u.b. (op de 
menu van maart staat die dag echter nog een warme maaltijd genoteerd, gelieve 
deze dus te schrappen). 
 
Alle klassen starten met het vastenproject “Tot iedereen mee is.” 
 
Agua es vida – Water is leven 
We nemen de leerlingen mee naar Guatemala en leren hoe mensen strijden voor 
hun recht op water. We gaan op pad met Celia en haar vrienden en ontdekken 
hoe zij hun stem laten horen voor een betere wereld. 
 
Onze koffiestop gaat door op vrijdag 10 maart. Jullie worden allemaal 
uitgenodigd voor een tasje thee of koffie. Wie weinig tijd heeft kan steunen door 
een gift te doen en chocoladedruppels mee te nemen of theezakjes. Houd 
Gimm-e in het oog en ook de affiches op de school. We laten nog van ons horen. 

  
Buiten wordt het weer al iets beter, de zon laat zich soms wel zien. Lichten 
hoeven geen volledige dag te branden. Elke klas heeft  een lichtwachter, die 
zorgt ervoor dat de lichten tijdig doven.  

“DOE JE HET LICHT UIT VOOR JE DE KLAS VERLAAT?” 
 

 Van 1 tot 30 maart is het Jeugdboekenmaand, thema “Geluk”. 
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 Vrijdag 10 maart 2023 is het de Nationale Pyjamadag van Bednet. En onze 

school doet mee. Dit jaar is het  thema ‘leuke momenten op school’. Want ook 

zieke kinderen hebben dromen en die kunnen ze van thuis uit waarmaken. 

Bednet  zorgt er namelijk voor dat ze mee zijn met de les en al de rest, zodat zij 

later sterk in hun schoenen staan.  Daarom mogen de leerlingen op Pyjamadag 

naar school komen in pyjama. Door mee te doen steunen we zieke kinderen en 

maken we Bednet meer bekend, zodat ze nog meer  kinderen kunnen helpen. 

  
De inschrijvingen voor de paasvakantie lopen al vlot binnen. Denk eraan dat 
inschrijven enkel nog digitaal kan. 

Paasvakantie kamp van 3 -7 april 2023: “Mijn lichaam”  - nog 2 plaatsen 

Inschrijvingslink: https://forms.gle/gXP6ENBMZ9aoavEy5 

Paasvakantie kamp van 11-14 april 2023: “Bijtjes”  - nog 5 plaatsen 

Inschrijvingslink: https://forms.gle/wGty1jB8X82irmGZ8 

 
 

 

Woe 1 maart Start boekenmaand thema “Geluk” 

Do 2 maart VM 5de leerjaar leeruitstap Kaaihoeve 

Ma 6 maart NM kleutersportdag van de gemeente 

   NM auteurslezing 1ste en 2de leerjaar in de bibliotheek 

   20.00 oudercomité 

Do 9 maart VM auteurslezing 3de en 4de leerjaar in de bibliotheek 

Vr 10 maart NM brugwerking 3de kleuter en 1ste leerjaar  

Ma 13 maart  VM CLB-zitdag 

Do 16 maart  Techniekcoaches 6de leerjaar 

 Woe 22 maart Pedagogische studiedag – SCHOOL GESLOTEN 
Do 23 maart VM 6de leerjaar leeruitstap Kaaihoeve   

Vr 31 maart  Rapport 
   Solidariteitsmaaltijd 
            

3 – 14 april    paasvakantie 
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