
 

 

 

Jaarthema “Vlieg je mee?” 

Maart: We vliegen van klas naar klas! 

In maart zetten wij ons jaarthema extra in de kijker! 

-In alle klassen wordt er een project rond ‘vliegen’ uitgewerkt.  Alle klassen gaan ook op be-

zoek naar het vliegveld in Ursel.  We kunnen er een vliegtuig(je) van dichtbij bekijken en het op-

stijgen en landen eens van dichtbij zien.  Per klas wordt er een aparte brief meegegeven met de 

juiste datum en uren en een vraag voor vervoer (alvast bedankt daarvoor!).  De grootste kinde-

ren (2de en 3de graad) zullen met de fiets naar daar rijden. 

Het wordt ongetwijfeld een heel leerrijke en onvergetelijke uitstap! 

-Maart is ook jaarlijks de periode van de jeugdboekenweek.  Alle klassen van de lagere school 

zullen in de bibliotheek in Zomergem deelnemen aan een activiteit in verband met de jeugdboe-

kenweek.  Ook het ideale moment om onze wisselcollectie boeken samen met de kinderen terug 

aan te vullen.  

 

Twinkelbal 

Vrijdagavond 4 maart gaan we de beentjes strekken!! Alle kinderen en hun ouders zijn van harte 

welkom op ons 2de Twinkelbal, georganiseerd door het oudercomité.  Kaarten zijn nog steeds te 

verkrijgen op school.  Uiteraard kan je ook de avond zelf betalen aan de inkom. 

De opbrengst gebruikt het oudercomité integraal om de kindertoiletten op school een opknap-

beurt te geven.  Allen komen dus! 

 

Veertigdagentijd 

Tijdens de veertigdagentijd hebben wij extra aandacht voor de actie Broederlijk Delen en voor alle 

mensen die het wat minder goed hebben. 

-Op maandag 21 maart organiseren wij onze jaarlijkse sobere dag.  Het zou fijn zijn als 

alle kinderen die dag blijven eten op school.  De kinderen hoeven geen fruit, koek of boterham-

men mee te brengen.  De juffen zorgen voor gezonde tussendoortjes en ‘s middags eten we ge-

zellig samen in de klas. 

-Op woensdag 23 maart komt de wereldwinkel langs op school.  In de loop van de voor-

middag brengen alle klassen een bezoekje.  Vanaf 11h20 zijn ook de ouders welkom. 

Op dat moment organiseren wij ook onze koffiestop.  Jullie kunnen dan vrijblijvend een fruitsap-

je of een kop koffie drinken, met een vrije bijdrage ten voordele van Broederlijk Delen. 

-En uiteraard… om de veertigdagentijd af te sluiten gaan wij op vrijdag 25 maart paaseieren 

zoeken!!!  Om daarna te genieten van een zalige paasvakantie!! 

 

Opgelet: woensdag 2 maart is er pedagogische studiedag (geen school voor de kinderen). 

De kinderen kunnen wel terecht in De Vlinder (buitenschoolse kinderopvang Zomergem). 
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N i e u w s b r i e f  

O P E N D E U R D A G  
 

 

Op donderdag 8 maart 

houden wij onze jaarlijkse 

opendeurdag met moge-

lijkheid tot inschrijven. 

Kennen jullie nog ouders 

die interesse hebben in 

onze school?  Geef maar 

een seintje, dan bezorgen 

wij hen een uitnodiging!  
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F a m i l i e n i e u w s  

 

Innige deelneming 

Mevr. Agnes Dumon, 

overgrootmoeder van 

Finn (1L) en Sara (2K) 

is overleden op  

8 februari 2016. 


