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Introductie
 Weet

u dat Karrewiet komende maandag naar onze school komt?
 En weet u dat u een weekend naar Disneyland Parijs kan winnen?
 Door de wielerwedstrijd ‘Dwars door Vlaanderen’ rijden onze bussen op
woensdag 3 april ’s middags niet. Hou hier a.u.b. rekening mee!
 Bent u vooral geïnteresseerd in de creatieve foto’s die we maakten op de pyjamadag?
 Of wil u gewoon weten wat de pot schaft in april?
 Ow ja… u kan nog steeds pannenkoeken en paaseitjes bestellen! ☺
o.a.
Op stap na school: STEM
 p. 2

o.a.
Pyjamadag
 p. 3

o.a.
Verjaardagen, verzamelacties, kalender en menukaart
 p. 4-7

Binnenring

Sherborne, op een ontspannende manier
bewegen in contact met elkaar.

We vierden carnaval en trokken daarna rond
in een heuse carnavalsstoet. De kleutertjes
gaven alvast het goede voorbeeld…

Op de foto: W1 en W2

Op de foto: Kleuters
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L1 vierde de verjaardag van Seida.
Proficiat, meid!

Op stap na school: STEM!
Alexia rijdt met een zelfgemaakt wagentje…

Op de foto: Seida en L1

Op de foto: Alexia

Karrewiet komt naar onze school
Komende maandag is het ‘gekkemutsendag’ en het toeval wil dat onze kinderen maandag
zullen repeteren voor het schoolfeest. Ter gelegenheid hiervan brengt Karrewiet onze school een
bezoekje.
De boodschap is heel duidelijk: kom met een zo gek mogelijk hoofddeksel
naar school en maak kans op een gratis weekend voor 4 personen naar
Disneyland Parijs! Amai zeg, als dat niet SUPER is. Aangezien heel wat van
onze leerlingen hieraan zullen deelnemen, raden we aan zo creatief
mogelijk te zijn. Er kan echter maar één winnaar/winnares zijn! Veel succes!
☺
p. 2

Buitenring
Pyjamadag
Op vrijdag 15 maart trokken we met z'n allen onze pyjama aan uit solidariteit met de vele
kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen wegens langdurige ziekte.
Dit is een initiatief van BedNet. Maar wat is BedNet? Bednet zorgt ervoor dat kinderen en
jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit.
Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of
zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden. En bovendien is
Bednet helemaal gratis.
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Warme oproep van collega’s

Meester Miek verzamelt nog steeds dopjes van bv. flessen water of frisdrank. Hij zou
het fantastisch vinden indien we met z’n allen deze dopjes zouden verzamelen en
na de vakantie meegeven met onze kinderen.
Smijt ze dus zeker niet weg, maar hou ze bij… en maak zo meester Miek blij! ☺

En ook meester Nick doet via deze weg nog eens een oproep om buitenbanden van
fietsen te verzamelen. Deze buitenbanden mogen in gelijk welke staat zijn, maar het
liefst wel kindvriendelijk en zouden kunnen gebruikt worden als hoepels.
Vele handen, verzamelen massa’s banden! ☺

Inzamelactie batterijen
Zelfs één batterij maakt het verschil
Batterijen recycleren begint thuis. Maak er een goede gewoonte van om gebruikte batterijen op
geregelde tijdstippen naar een inzamelpunt te brengen.
Ook onze school denkt aan het milieu en daarom kan u de batterijen simpelweg meegeven met
uw kind naar school. Vul daarom het plastic zakje met minstens 6 batterijen en geef ze mee!

In de kijker
Bliezen kaarsjes uit…
Proficiat aan alle leerlingen die in maart jarig waren!
Ibe (K1), Bóglarka (L6), David (L2), Axel (W2), Edit (L5), Lyzandro (K3), Sanisa (K2), Daria (L3), Natalie (secretariaat),
Doran (L4), Inaya (K1), Amor (K2), Jeremias (L6), Medard (L6), meester Matthias, Adrian (K3), Yassmine (L5), Leyton
(L1), Frauke (L2) en juf Sabine

Veel sterkte
We willen de familie van Quinten R. (L5) heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode.
Quinten verloor vorige week zijn mama…

Paaseitjes -en pannenkoekenactie
Actie loopt ten einde… maar u kan nog t.e.m. 2 april paaseitjes en pannenkoeken bestellen.
p. 4

Kalender

Alles met de bal
L3 en L4 zakken in de voormiddag af naar Schiervelde.
Daar zullen ze tal van balactiviteiten doen.
Om dit balgevoel te vergroten, is sportkledij aan te
raden!

Zwemmen
Het staat anders op de kalender en daarom vermelden
we het nog eens in ons krantje: L5 en W3 zullen op 1 april
zwemmen! En zonder zwemgerief is dit niet mogelijk! ☺

Repetitie schoolfeest
Er wordt in de namiddag geoefend voor het schoolfeest.

Rollebolle
Ook deze datum is gewijzigd: K2 en K3 gaan op
donderdag 4 april in de namiddag naar Schiervelde
om er te rollen, springen, klauteren, balanceren, …

Oudercontact
Het oudercontact gaat door op donderdag 4 april
en niet op vrijdag 5 april.

Paashaas op bezoek
Net zoals voorgaande jaren, komt ook dit jaar de
paashaas onze kinderen opzoeken! En misschien heeft
dit ‘groot konijn’ opnieuw iets lekkers mee? ☺

Repetitie schoolfeest
Er wordt geoefend voor het schoolfeest.

Schoolfeest
Hopelijk heeft u 7 april met stip aangeduid in uw
agenda!
Op deze dag geven onze kinderen en hun
juffen/meesters het beste van zichzelf. Er is een
spetterende show in
‘De Spil’, daarna kan u genieten van een heerlijk
kippetje op school. Het belooft een zeer gezellig
samenzijn te worden. Het is echter wel belangrijk je voor
deze heerlijke lunch in te schrijven. Je kan nog inschrijven
tot 3 april…

Programma schoolfeest, donderdag 7 april

09.15u

De kinderen komen naar de ingang van ‘De Spil’.
Ouders en familie wachten in de inkomhal.

10.00u

De kinderen treden op.

12.30u

Ouders en familie komen naar school (refter).

13.00u

Er wordt samen gegeten. Je moet vooraf inschrijven.

vanaf 13.30u

U kan tombolalotjes kopen.

vanaf 14.30u

Tombola, visput, koffie en taart. Ronde van Vlaanderen!

17.00u

De deuren van onze school worden gesloten…

Op stap na school: BUITENSPEELDAG
Op woensdag 24 april kunnen onze leerlingen opnieuw
op stap gaan na school. Er volgt zoals gewoonlijk een
brief met alle praktische richtlijnen. Het is belangrijk je
kind hiervoor in te schrijven!

Zwemmen
De volgende klassen gaan zwemmen:
• K3
• W1
• W3
• L6
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Wat schaft de pot in april?

DATUM

SOEP

GEWONE MAALTIJD

maandag
1 april

preisoep

kipfilet, bloemkool in bechamel en
natuuraardappelen

dinsdag
2 april

brunoisesoep

gevogelteburger met spinaziepuree

donderdag
4 april

paassoep

paasburger, roomsaus, appelmoes en kroketjes

vrijdag
5 april

bloemkoolsoep

tongrolletjes, currysaus met wokgroenten en rijst

dinsdag
23 april

broccolisoep

vol-au-vent met champignons, balletjes en
natuuraardappelen

donderdag
25 april

kervelsoep

balletjes in tomatensaus met natuuraardappelen

vrijdag
26 april

wortelsoep

gepaneerde visfilet met tartaarsaus en preipuree

maandag
29 april

tomatensoep

paëlla van vis en kip

dinsdag
30 april

juliennesoep

kalkoenlapje, appelmoes en gebakken
aardappelen
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