
 Innige deelneming 

 -Christella Wille,  

 grootmoeder en over- 

 grootmoeder van Yana 

 (5L), Celia (3L), Chago  

 (3K) en Kyllana (1K) is  

 overleden op 17 maart. 

 -Roland Rombaut, opa van  

 Xanthe (5L), is overleden 

 op 21 maart. 

 

 -Rachel Iterbeke, oma van 

 juf Katelijne, is overleden 

 op 21 maart. 

Jaarthema: “Draag je zorg voor groot en klein, dan is het hier voor 

iedereen fijn!” 

In april willen wij extra zorg dragen voor de ‘Aarde’.  Onze planeet is heel kostbaar, we moe-

ten er zorgzaam mee omspringen! 

-Op dinsdag 22 april zullen wij met de ganse school zaadbommen maken.  In samenwerking met 

Aarde-nd-werk (bedrijf van de mama van Janwolf en Ode) zullen we onze compost verwerken tot 

zaadbommen. 

Indien het lukt, gelieve uw kind een lege eierdoos mee te geven die dag. 

-Verschillende klassen zullen een lentewandeling maken in de maand april. 

-We maken op 1 april kennis met de wereldwinkel die eerlijke handel promoot. 

-We dragen extra zorg voor het milieu: we gooien papiertjes in de vuilnisbak, we brengen zo wei-

nig mogelijk plastic flesjes, aluminiumfolie, ... mee. 

   

Wereldwinkel - Sobere dag 

Op woensdag 1 april staat er een stand van de wereldwinkel op onze school.  Alle klassen 

gaan in de loop van de voormiddag eens langs.  De kleuters hoeven geen geld mee te brengen 

(de juf koopt zeker en vast iets voor in de klas).  De kinderen van de lagere school mogen gerust 

een centje (maximum 10 euro) meebrengen die dag. 

Vanaf 11h20 krijgen ook alle ouders de kans om nog eens samen met hun kind langs te gaan. 

 

Op donderdag 2 april organiseren wij onze jaarlijkse sobere dag ten voordele van Broederlijk 

Delen.  Dit jaar steunt de actie de boeren in Peru.  Ook wij willen ons steentje bijdragen. 

Onze sobere dag ziet er als volgt uit: 

-9h00: biechtviering voor de kinderen vanaf het 2de leerjaar 

-10h00: fruit eten in de klas (de leerkrachten zorgen zelf voor het fruit, die dag hoeft u geen koek 

of fruit mee te geven) 

-12h00: gezellige, sobere maaltijd in de klas (kip—rijst—ananas).  We gaan ervan uit dat alle 

kinderen die dag warm blijven eten op school.  Gaat uw kind echter toch naar huis, of blijft het 

maar een halve dag (kleuters), gelieve dan de klasleerkracht te verwittigen. 

-15h10: fruit eten in de klas (de leerkrachten zorgen zelf voor het fruit, die dag hoeft u geen koek 

of fruit mee te geven) 

-15h45 tot 16h30: alle ouders zijn van harte welkom voor de koffiestop ten voordele van Broeder-

lijk Delen.  We verkopen bovendien enkel eerlijke koffie en fruitsap uit de wereldwinkel! 

De sobere dag ten voordele van Broederlijk Delen kost 5 euro en komt op de rekening van april. 

 

Paaseierenzoektocht - Fijne paasvakantie! 

Op vrijdag 3 april gaan wij te voet naar het speeltuintje.  We hopen dat de paashaas daar veel 

paaseieren verstopt… 

En dan wensen we jullie allen een zalige paasvakantie met hopelijk mooi weer om veel buiten te 

spelen! 

En missen jullie onze school toch te veel ;-)?  De meetjesmanmobiel komt langs op maandag 6 

april (9h30-12h30) en maandag 13 april (14h00-17h00).  Allen welkom! 
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N i e u w s b r i e f  

F a m i l i e n i e u w s  

A g e n d a  

 

U vindt alle activiteiten van 

april op de activiteitenkalen-

der en op de website terug! 
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N i e t  v e r g e t e n !  

 

Trek op donderdag 30 april 

je mooie kleren aan! 

De schoolfotograaf komt 

langs! 

 

 

 

  


