
 

26/02  Vandaag kregen we allemaal een nieuw vriendje uit het vijfde 

leerjaar. Zij zullen ons elke week op donderdag helpen     bij 

het lezen. (2B en 5B) zie website – lager - blog 2B  

 

 

 

29/02 Wieltjesdag: toffe foto’s te vinden op de blog! 

  zie website – lager - blog 4A, en SFB in beeld, 

fotoalbum  

11/03  We genoten van een schitterende mondiale dag. Bekijk onze 

 foto’s op de blog..  zie website  - blog (alle klassen) en SFB in 

 beeld, fotoalbum 

 

 

 

 

14/3  Het derde leerjaar liet zich van zijn muzikale 

  kant zien tijdens een workshop gegeven door 

  meester Jan, Lio’s papa. We trokken naar zijn 

  repetitieruimte en maakten samen muziek.   

  ‘t Was tof !  zie website  - lager - blog 3A en 3B 

 

14/3  Zwoegen en zweten in 4A! We werkten allemaal samen aan 

een burcht in klei. Het resultaat mag er zijn! Geslaagd 

teamwerk.  zie  website – lager – blog 4A/B 

 

 

 

 

maart  Klasactiviteiten van de  voorbije periode, 3KLA…  

  zie website – kleuters - blog 3KLA 

 

   

 

Voorbije Activiteiten   

   

 

Nieuwsbrief 7        

25/03/2016 

SCHOOLJAAR 2015-2016 

  

Nieuws 

 

overlijden:  

 

 
 

°13/02/1928 - 05/02/2016 :  

Nelly Vyncke 

overgrootmoeder van Hanne (5B) 

en Oona (6A) Van Hulle 

 

 

°31/01/2009 - 12/03/2016 : 

Emiel Gailly 

 

Op 12 maart werden we 

getroffen door een zwaar verlies. 

Emiel, - het zoontje van onze 

collega juf Trien - kwam om bij 

een verkeersongeval. Onze 

gedachten gaan dan ook uit 

naar Trien, Jeroen en broertje 

Achiel. Wij wensen hen heel veel 

sterkte in deze moeilijke tijden. 

 

 



 

14/3 We gingen op lentewandeling rond 

onze school om eens te ontdekken 

welk nieuw leven er reeds te 

bespeuren is. (3KLB) 

 zie website – kleuters - blog 3KLB 

 

 

15/3  Op dinsdag 15/3 voerden de leerlingen van het zesde leerjaar 

 een toneel op voor de kleuters en de kinderen van het 

 eerste leerjaar.   

 zie website – lager - blog 6A + 6B 

 

 

 

 

15/3  We kregen “Toktok” de kip op bezoek en genoten van 3 fijne 

  weekjes volledig in de Paassfeer in onze vlinderklas. (PKLB) 

 zie website – kleuters - blog juf Carmen PKLB 

 

15/3  Tijdens de jeugdboekenweek trok het derde leerjaar naar de 

  hoofdbieb om er het biebspel te spelen.  

  zie website – lager - blog 3A + 3B 

 

21/3  Hoera voor hup! Zij werd een jaartje ouder! (1A,B,C) 

  zie website – lager - blog 1ABC 

 

23/3  In de klas zijn we volop bezig met het inoefenen van de liedjes 

  voor de eerste communie. Op woensdag 23 maart beleefden 

  we een eerste communietocht in de kapel samen met onze 

  mama’s en papa’s. (1A,B,C) 

 

21-22/3 Maandag en dinsdag ontdekten we onze provinciehoofdstad 

  Gent! We bezochten het Belfort en het Gravensteen. Daarnaast 

  stonden ook wat sport, cultuur én ontspanning op het  

  programma! zie website–lager-blog4A/B - stadsklas 

 

5-20 maart In de leeshoek van 6A (juf Els) konden leerlingen van het 5de en 

  6de leerjaar heerlijk leesplezier beleven tijdens de  

  middagpauze. Deze extra middagactiviteit werd goed  

  gesmaakt en werd georganiseerd in het kader van de  

  jeugdboekenweek.  zie website – lager - blog 6A 

 

 

Komende activiteiten 

15/4  Musical grease capitol Gent (6de leerjaar) 

  

30/4  Eerste Communie om 14u.   

 

 Aan allen een welverdiende zonnige 

 vakantie!  

 

Belangrijke 

mededeling 

Zondag 29 mei 2016  

OPENDEURDAG 

Oproep 

Werkgroep evenementen is 

op zoek naar: 

creatieve (groot)ouders om 

workshops te geven op het 

schoolfeest…  

Interesse? bel, mail, of 

spring gerust eens binnen 

op het secretariaat. 

___________________________ 

Weetjes 

De opbrengst van de  

koffiestop, 258.7 euro, voor 

het goede doel, 

Colombia werd gestort 

naar Broederlijk Delen. 

Dank voor jullie bijdrage! 

__________________________ 

berichtje van onze 

leerlingenraad: 

In juni organiseren we een 

frietjesdag!  

Later meer hierover. 

 


