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Weekopdrachten
Deze week mochten we dagelijks genieten van de toneeltjes van het jongste lager
over de pauw en de wasbeer. Volgende week gaan we "recht op ons doel af". Elke
dag wordt een doel bepaald dat we met zijn allen proberen te halen.
Zwemregeling lager in het 3de trimester
De sportdienst meldt ons dat er een fout geslopen is in de zwemdata van het 3de
trimester. Dit zijn de juiste zwemdata : 20 april, 4 en 18 mei, 1, 15 en 29 juni.
Ontbijtpakketten van het oudercomité
Ook dit jaar kunnen we op moederdag genieten van een lekker ontbijtpakket dat bij je
thuis wordt gebracht door het oudercomité. Je krijgt hiervoor ook een aparte folder
mee. Het oudercomité hoopt met de winst een 5-tal tablets voor het gebruik in de
klassen te kunnen sponsoren.
Theater Repelsteel op zo 22 april (De stringe 15 u)
De cultuurdienst organiseert ism het oudercomité een voorstelling van theater
Repelsteel in de Stringe op 22 april (15u). Het wordt een voorstelling voor kinderen
vanaf 6 jaar en hun familie.
Kaarten zijn op school te verkrijgen aan 7 euro tem 18 april.
Nieuw reftersysteem
Vanaf maandag proberen we een nieuw systeem in onze refter uit, die beter aansluit
bij onze schoolvisie. Voor de kleuters verandert er niets. De kinderen uit het lager
kunnen aanschuiven aan het buffet tussen 11.50 en 12.15 en kunnen zelf een plaats
kiezen bij hun vrienden. Wie zijn picknick meebrengt kan deze nog steeds binnen of
buiten eten.
Klassen op stap:
- Op ma 19 maart gaan de kleuters de hele dag op stap naar de kinderboerderij. Ze
worden gebracht door bereidwillige ouders. Vergeet je picknick niet!
- Op di 20 maart gaat het midden lager naar een jeugdauteur in de bib. Ze
vertrekken met de lijnbus om 12.50. Wie naar huis gaat eten, zal dus om 12.30 terug
in school moeten zijn.
- Ook op di 20 maart gaan het oudste lager naar een toneelvoorstelling rond
cyberpesten. De gemeente zorgt voor busvervoer.
- Op woe 21 maart gaat het jongste lager naar een auteurslezing. Ze gaan met
auto's van bereidwillige ouders door, maar komen met de lijnbus terug.

Naschoolse sportactiviteit: fietsen voor lager
Op woe 21 maart kunnen de kinderen deelnemen aan een buitenschoolse
sportactiviteit fietscross. Ze kregen hiervoor reeds een aparte uitnodiging. Meester
Geert is de verantwoordelijke leerkracht.
Bezoek van kleuterschool Gullegem
Op vrij 23 maart krijgen we bezoek van een school uit Gullegem. Ze zijn heel
benieuwd naar onze kleuterwerking.
Zieke collega's
Juf Marijke start normaal gezien na de paasvakantie. Juf Kim zal maandag opnieuw
starten.
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