NIEUWSBRIEF APRIL 2018
Meester geert aan het woord
ZILL (zin in leven, zin in leren) is het nieuwe leerplan van het
katholiek onderwijs. Onze school start vanaf september 2018 met de
doelen van dit nieuwe leerplan. Op de eerste kennismakingsavond
zullen wij aan jullie als school toelichten hoe wij dit nieuwe leerplan
gaan gebruiken om de kwaliteit van onze school te verbeteren. Vol
ambitie willen we weer als school verschil maken.
Kijk zeker eens naar de boeiende Pano-reportage over ons
basisonderwijs. Als school willen wij graag hard werken voor onze
kinderen, maar botsen wij ook op de middelen die we krijgen.
Hopelijk krijgen we snel extra middelen om nog meer te kunnen
doen.

Schoolmoestuin
Het unieke project in
Vlaanderen (van
schoolmoestuin in combinatie
met samentuinen) verdient

een feestelijke
opening. Deze gaat
door op vrijdag 27
april, vanaf 13u30.
Iedereen is welkom.
Kinderanimatie,
muziek, hapjes en
drankjes worden
voorzien. Kom gerust
eens kijken!

NIEUWS
 De wintermaanden zijn achter de rug. Alle klassen zorgden van oktober tot maart voor een
lekker soepje. De soepouders waren zo enthousiast dat ze zelfs een keertje extra soep
gemaakt hebben. Bedankt aan alle helpende ouders. Het is fijn om kinderen te zien genieten
tijdens het maken van de soep en anderen te zien aanschuiven, proeven, “mmm, da’s lekker”
horen zeggen,… Merci.
 U hebt het vast al gemerkt, maar de eerste werken aan de speelplaats zijn begonnen. De
vlakte waar voordien de konijnen verbleven, is opgekuist en het ziet er ondertussen al
helemaal anders uit. Een voorproefje staat op de volgende bladzijde.
 Voor onze buitenspeeldag van woensdag 18 april zoeken we nog (groot-)ouders die
kunnen komen helpen (vb. schminken). Je mag dit even laten weten aan juf Els:
evandenbulck@lagercollegeessen.be.
 Van de gemeente kregen we volgende info: “Tijdens de paasvakantie zijn wegenwerken
gestart in de Collegelaan en Rouwmoer. Concreet starten ze vanaf de inrit aan de kerk en zo
richting Rouwmoer, tot aan de Papenmoerstraat. Ingrijpende asfalteringswerken (met
betonnen kantstroken) staan op de planning. De werken zullen de volledige paasvakantie in
beslag nemen en zullen vermoedelijk nog niet helemaal klaar zijn nadien. Enkele dagen over
een gefreesd oppervlak moeten rijden behoort tot de mogelijkheden. Aangepaste snelheid is
aangewezen. Dank voor uw begrip.”
 De voorrangsregeling van inschrijvingen (broer/zus of personeel) zijn voorbij. Vanaf 1
april (en wegens vakantie dus 16 april) kunnen alle andere kinderen inschrijven.
 onze sponsortocht.

Letterfeest in
het 1ste leerjaar

De wieltjesdagen
blijven een succes!

Kalender Wieltjesdagen, zwemregelingen, uitstappen en nog meer extra informatie…
April 2018
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Start inschrijvingen
Week van de kindercontacten in alle klassen

ALLE NIEUWE OUDERS

BUITENSPEELDAG (13u00 – 16u00)

IEDEREEN WELKOM!!!

Wieltjesdag voor Lc

LC

Week van de oudercontacten

2A+2B+LA+LB+LC+5A

Uitstap naar Gent
Zwemmen
Feestelijke opening schoolmoestuin 13u30
Wieltjesdag voor LB
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1A+1B+2A+2B
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IEDEREEN WELKOM!!!
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1 mei din Dag van de arbeid

OMDENKEN
Juf: “Wat betekent ‘gelijkspel’?”
Kind (7): “Dat betekent dat
je allebei gewonnen hebt.”

Videoclip 6B ‘move tegen pesten’ (stip na stip):
https://www.youtube.com/watch?v=tQX5SOn1TEM

Heel de school in pyjama,
voor de Bednet-actie.

