
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sober maal op vrijdag 30/3 

Uit solidariteit houden we het voor de paasvakantie sober. We eten een 

boterhammetje zonder beleg met een tasje soep. De kinderen kunnen 

hiervoor binnenkort inschrijven. We vragen een kleine bijdrage (€2.5 kleuter - 

€3 lager) via de schoolrekening. De opbrengst gaat 

samen met ons spaarpotje van de koffiestop naar de 

campagne van Broederlijk Delen: Olyoota 

Allan (13) en Conrad (6) wonen met hun broers en ouders in het 

zuidwesten van Oeganda.  

In die regio mislukken de oogsten steeds vaker en dat is een 

ramp voor de mensen die er wonen. Eén op vier Oegandese 

gezinnen is ondervoed of lijdt honger.  

In 2015 kwam de moeder van de jongens in contact met 

COSIL, een lokale organisatie die door Broederlijk Delen ondersteund wordt. Dat 

veranderde alles. Zo kon Grace (de moeder) met de financiële hulp van COSIL en 
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Voor een zaadje 

uitgroeit tot een krachtige boom 

ontkiemt het als een iel plantje. 

 



  
 

Broederlijk Delen, onder meer een eigen handeltje starten waardoor het leven van 

het gezin de afgelopen twee jaar veel verbeterd is. 

 

Onderwijs op maat  

Jaarthema 

Deze maand komt Branta ons vertellen over moedig zijn, over veerkracht 

ontwikkelen, over volhouden en niet snel opgeven. Allemaal eigenschappen 

die wij op onze school belangrijk vinden. We kunnen ook leren van elkaars 

sterkten en zo zelf sterker worden. Vanuit een positieve ingesteldheid komen 

we er: samen sterk! 

 

Verkeersopvoeding 

Ons veilig kunnen verplaatsen in het verkeer is ook iets wat in de eindtermen 

staat en waar we als school onze verantwoordelijkheid in nemen. 

De politie komt ons hierbij deze maand een handje helpen. 

Het 3de leerjaar verkent de schoolomgeving te voet. Het 4de leerjaar krijgt een 

voetgangersexamen. Het 5de leerjaar verkent de schoolomgeving met de 

fiets en het 6de leerjaar krijgt al een voorproefje van het fietsexamen. 

 

 



  
 

 

Whizzkids 

Klas 5 behaalde de halve finale.  Meester Chris neemt Maika, Madeleine, 

Milan en Zias (verkozen door de klasgroep) mee naar Brussel voor een gooi 

naar een finaleplaats. VEEL SUCCES! 

Eerste communie 

In het eerste leerjaar beginnen ze stilletjesaan met de voorbereidingen voor 

de eerste communie. Ook de kinderen die hun communie niet doen, worden 

hier nauw bij betrokken. Het thema: ‘de kleuren van de regenboog’ wordt 

naast de godsdienstlessen ook uitgewerkt in de wero- en muzolessen.  

Jeugdboekenmaand 

Van de gemeente krijgen wij naar jaarlijkse gewoonte een rijk aanbod voor 

de kinderen van de lagere school ter gelegenheid van de 

jeugdboekenmaand. We mogen gaan luisteren naar jeugdboekenschrijvers 

in CC Nova. Het 6de leerjaar doet ook een activiteit met de bewoners van het 

woonzorgcentrum. 

 

Bib 

Tijd om onze boeken in te wisselen. We gaan naar de schoolbib en naar de 

bib van Nazareth want ‘lezen is TOP’! 

Sportactieve school  

Alles met de bal 

Het derde en vierde leerjaar gaan met SVS (sport voor school) balsporten 

verkennen met andere scholen uit de buurt. 

Netbaltornooi 

Het vijfde en zesde leerjaar gaan de schoolkleuren verdedigen op het 

netbaltornooi.  

 



  
 

In het geval klas 5 naar de finale van whizkids mag, zitten we hier met een 

dubbele boeking en bekijken we nog of we de delegatie opsplitsen. 

Yoga 

Er gaan terug 5 lesjes yoga van start. Kinderen en ouders zijn heel enthousiast 

waardoor we de sessies verder zetten. 

 

Familiale sfeer 

Oudercontacten 

Volgende week gaan de oudercontacten voor het lager door. We vinden 

het belangrijk om feedback te geven over de schoolse vorderingen en over 

het welbevinden van uw kind(eren). We luisteren ook graag hoe het thuis 

gaat.  

Lander gedoopt 

Lander uit het eerste leerjaar werd vorige maand gedoopt omdat hij graag 

zijn eerste communie wil doen. Het werd een sfeervolle viering, omringd door 

zijn familie, klasgenoten en juffen. 

   

Welkom Elias en Rayan 

Maandag starten 2 broertjes op onze school omwille van een verhuis naar 

Eke. 

Klas 4 verwelkomt Elias en de Nijntjesklas krijgt er Rayan bij. 

Opendeurdag en schoolfeest 

We kijken uit naar deze toffe dag. De werkgroepen en de ouderraad zijn 

volop in de weer om terug het onderste uit de kan te halen. Jullie kregen een 

uitnodiging mee om in te schrijven. Deze staat ook op de website. Tot dan! 

 



  
 

 

Toffe projecten  

Integratie derde kleuterklas – eerste leerjaar 

Het is zover! Ons tweejaarlijks logeerpartijtje op school. De kinderen van de 

uiltjesklas en de derde kleuters van Landuit logeren samen met de leerlingen 

van het eerste leerjaar op school. Iets om nooit meer te vergeten. Spannend! 

Koffiestop 

Het was terug een gezellig samenzijn op onze koffiestop. De kinderen van klas 

6 maakten er samen met juf Bettina en juf Magda van de pastorale 

werkgroep een fijn moment van. Dit initiatief bracht €391.84 op voor 

Broederlijk Delen. 

Bednet 

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar 

school kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit. Via een webcam 

volgen ze de les mee van thuis en blijven ze hun vrienden zien. 

Om dit initiatief te steunen, doen we mee aan de grote pyjamadag. Die dag 

mogen we dus in pyjama naar school. Juf Epi zorgt binnenkort voor extra info. 

Tevredenheidsenquête 

Vanuit de leerlingenraad – en ook omdat het in ons jaarthema past – hebben 

we een tevredenheidsenquête opgesteld voor de kinderen vanaf het 2de 

leerjaar. 

Deze wordt afgenomen op school in de klas en is anoniem.  

Tegen de paasvakantie verwachten we alle resultaten. Jullie zullen hiervan 

ook op de hoogte gebracht worden.  

We stellen er dit schooljaar ook nog eentje op voor jullie, als ouders. Met de 

resultaten van beide enquêtes willen we werken aan kwaliteitszorg binnen 

onze school. 

 

 

 



  
 

 

Varia 

Zorgcoördinatie 

Juf Sarah, onze zorgcoördinator is in bevallingsverlof en wordt vervangen 

door juf Emely Demuynck.  

 

Op zoek … 

Voor schooltje Landuit zijn we op zoek naar iemand die het gras wil afrijden 

(grasmachine mee te brengen) tijdens de warmere maanden. Heb jij groene 

vingers en wil je tegen een vergoeding schooltje Landuit uit de nood helpen 

of ken je iemand die hiervoor in aanmerking zou komen, geef dan een seintje 

aan mevrouw Leen. 

Ouderraad 

 
 
Een warme dankjewel aan iedereen die heeft meegeholpen en bijgedragen aan het 
Valentijnsontbijt. 
De actie was weer meer dan geslaagd! 
  

 
 

Spelletjesmiddagen gaan ook deze maand door. Tijdens de koude wintermaanden 
genieten de kinderen hiervan met volle teugen. 
 



  
 

De ouderraad kijkt alvast samen met ons uit naar het schoolfeest op 18 

maart!  
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