Nieuwsbrief
Maart 2020
Welkom
We verwelkomen Tibo en
Marcel op onze school. We
wensen hen een fijne tijd
bij juf Grace en de jongste
kleuters!

Ontbijt aan huis
Het oudercomité mocht dit
weekend 273 ontbijten
klaarmaken. Dat is fantastisch! We willen het oudercomité bedanken voor
deze zeer fijne actie.
Ook bedankt aan iedereen
die ons via deze weg gesteund heeft. De opbrengst gaat in samenspraak met het oudercomité integraal naar de
schoolwerking.

Erasmus+
De laatste week voor de
paasvakantie mag meester Pieter naar Dublin voor
een project van Erasmus+. Dankzij de steun
van Europa is deze studiereis volledig gratis. Hij
maakt kennis met sterke
praktijkvoorbeelden. Het
onderwerp voor dit project
is teams coachen in professionele leerstrategieën.

Erfgoedtentoonstelling
De eerste graad en juf Annie werken dit schooljaar rond erfgoed. Een boeiend
project dat regelmatig opnieuw aan bod komt: van appelflappen op het grootouderfeest tot weven in de klas. Af en toe betrekken zij ook de andere klassen. Zo kwam de erfgoedtentoonstelling met onze hele school tot stand. De
lagere school bereidde de tentoonstelling voor en de kleuters zorgden voor
een gebakje uit de tijd van toen. Wij vonden het enorm fijn dat heel veel
mensen konden langskomen. Een grote proficiat aan alle kinderen en hun juffen om dit heel fijne en leerrijke moment uit te werken!
Boerderijonderwijs derde graad
Vorige week is het project boerderijonderwijs gestart
in de derde graad. Via het boerderijonderwijs kunnen
onze kinderen levensecht leren op een boerderij. Onze leerlingen gaan zes halve dagen met de fiets naar
de Diepenbeekhoeve. De Diepenbeekhoeve is een
gemengd bedrijf. Op het rustig en landelijk gelegen
bedrijf zijn zowel melkkoeien als varkens te vinden.
Maar ook de twee schapen, de kippen en de hond
zijn vaste waarden op de boerderij.
Broederlijk Delen en Pasen
Woensdag 26 februari is het Aswoensdag en start de vastenperiode. Een periode waarbij wij ook op school met de kinderen willen stil staan. Wij verdiepen
ons in de campagne van Broederlijk Delen. Op donderdag 2 april nodigen wij
alle kinderen uit om op school een sober maal
te blijven eten. Op vrijdag 3 april is iedereen
welkom om na school een kopje koffie, een
tas chocomelk of glaasje water te drinken op
onze speelplaats voor een vrije bijdrage. Een
gezellige samenzijn voor de vakantie waarbij
de opbrengst naar Broederlijk Delen gaat.
Op vrijdagvoormiddag 3 april houdt de lagere
school een paasviering op school en in de namiddag gaan we met alle kinderen op paaseierenzoektocht!
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