
 Met oprecht medeleven 
Op vrijdag 26 maart is Paula Longueville, grootmoeder van mees-

ter Pieter, overleden. Onze innige deelneming. 

Op 8 april is Romanie Van Poucke, overgrootmoeder van Liam 

(K2), overleden.  Onze innige deelneming. 
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Schoolraad 

Wij deden enige tijd 

geleden een oproep voor 

de verkiezingen van de 

schoolraad. Zowel voor de 

ouders als het personeel 

werden er 3 kandidaten 

gevonden. Zodoende 

waren er geen verkiezingen 

nodig. Wij zijn hen dankbaar 

voor het engagement dat 

zij willen opnemen. Op 

onze volgende schoolraad 

(woensdag 23 juni om 

20.00 uur) verwelkomen wij 

Eline Van Daele (mama van 

Finn en Renske), Emmelie 

Gryp (mama van Mats en 

Wout) en Joeri Ryckaert 

(papa van Rune en Lentel). 

Voor het personeel zullen 

opnieuw juf Wendy, juf Els 

en juf Griet deelnemen. De 

leden van de lokale 

gemeenschap worden op 

de volgende vergadering 

zelf voorgedragen.   

Kangoeroe 

Tweejaarlijks mogen alle 

kinderen van de lagere 

school meedoen met de 

reken-, denk– en puzzel-

wedstrijd Kangoeroe. Een 

test vol leuke en uitdagen-

de opdrachten stelt de 

kinderen op de proef. Ook 

dit jaar deden heel veel 

jongens en meisjes mee 

aan de wedstrijd. Alle 

deelnemers kregen een 

officieel certificaat met hun 

score. Er waren ook enkele 

winnaars die een mooie 

prijs kregen. Proficiat aan 

alle kinderen om hun beste 

beentje voor te zetten! Wij 

zijn heel trots op zoveel 

talent en inzet.  

Schilderwerken 

Wij blijven investeren in 

onze infrastructuur. Deze 

zomer plannen we een 

groot schilderwerk. De 

dakgoten worden grondig 

aangepakt. Een gespeciali-

seerde firma zal ze  

schuren, ontstoffen, 

afwassen, en schilderen 

met een grond- en een 

eindlaag. Wij kijken al uit 

naar het resultaat van de 

werken.  

Bezoekmoment 

Op dinsdag 25 mei staat 

nog steeds een bezoek-

moment gepland. Tijdens 

een bezoekmoment kan 

iedereen die interesse 

heeft in onze school 

langskomen. Wij staan klaar 

om onze werking toe te 

lichten en vragen te 

beantwoorden. Het is 

momenteel nog afwachten 

of dit kan doorgaan en op 

welke manier dit dan zou 

zijn. Wij houden jullie zeker 

op de hoogte. Ken jij nog 

gezinnen die interesse 

hebben in onze school? 

Geef het ons gerust door. 

Dan nemen wij zeker al 

eens contact op. 

 Niet vergeten  
Donderdag 6 mei organiseren 

we een sobere maaltijd voor 

alle kinderen. Die dag is er geen 

warme maaltijd mogelijk. In de 

brief aan alle ouders staat de 

nodige info. Op die manier wil-

len wij solidair zijn en Broederlijk 

Delen steunen.  

Vrijdag 7 mei komt de school-

fotograaf langs. Vergeet jullie 

mooie glimlach niet!   

Zondag 9 mei vieren we Moe-

derdag. Proficiat aan alle ma-

ma’s!  
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Vrijaf in mei! 
Mei telt meerdere verlofdagen voor alle kinderen!  

Wij zetten ze even op een rijtje. Er is geen school op: 

- maandag 3 mei: lokale verlofdag 

- donderdag 13 en vrijdag 14 mei: O.L.H.-Hemelvaart en brugdag 

- maandag 24 mei: Pinkstermaandag 

Geluk! Ook al was de school gesloten voor de paasvakantie. De paashaas bracht toch nog alle kinderen lekkere 

paaseieren. Hopelijk kunnen wij volgend jaar opnieuw met iedereen op paaseierenzoektocht  


