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Z 1    Hartelijk welkom 

aan 2 nieuwe peutertjes : Leonie en Alyse 

Paasvakantie          za. 1 april – maandag 17 april 

(geen opvang op 17/04 = Paasmaandag) 

Zwemmen 
Vrijdag 21/04: 3KA, 1, 2, 3, 4, 5B en 6B. De eerste 

groep vertrekt om 08.15 uur. (1A, 1B, 3B en 4A) 
Graag tijdig op school. 

Oudercontact 1KA-1KB-1KC- 2KA-2KB    

Dinsdag 25 april en woensdag 26 april, 16-20 uur. 

Meester op de fiets 
We oefenen op fietsbehendigheid in de lagere school. 

Ouderfuif ! 
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6de: bezoek VISO, Mariakerke 

Dactylo 13.30 – 15.00 

D 20    Scha3    A2 

V 21  Zw G2 Schoolr.1KB/C  S6/2 

Z 22   

Z 23   

M 24   Theater 3K                       S4                   

D 25  
Theater 3K  Oudercont 1/2K                     

S5 

W 26  Oudercontacten 1K en 2K 

D 27  Meester op de fiets           A1 

V 28   Meester op de fiets       S6/1 

Z 29    

Z 30  Ouderfuif !   
 
 

Hartelijk dank voor uw sympathieke steun op de KAASAVOND ! 
Als oudercomitélid of medewerker die de handen uit de mouwen stak, 

als lotjes-koper of prijzenschenker bij de sneltombola, als sponsor, 

als één van de 690 ingeschrevenen, ter plaatse of thuis !!! 

 

 

Oudercomité - financieel 
Als school moeten we rekening houden met een maximumfactuur. Voor het lager mogen 

we  maximum € 85,00 / schooljaar doorrekenen aan de ouders. Bij kleuters is dit € 45,00 

(zwemmen, uitstappen, sportactiviteiten). 

Alles boven deze bedragen wordt door de school betaald. Dit is heel wat. We leggen  

€  600,00 bij voor het zwemonderricht, € 500,00 voor de sportweken, € 700,00 voor de 

uitstappen. 

Dit jaar wil ons ouderomité deze kosten graag op zich nemen. 

Ook het bezoek van Technopolis op onze school willen ze sponsoren (€ 600,00). 

Ze zullen ook de paashaas financieel ondersteunen. DANKUWEL !! 

Dopjesactie / papiercontainer 

Op 31 maart ronden we de dopjesactie af.  De papiercontainer blijft tot eind maart of tot 

hij vol is.  

Veertigdagentijd / Broederlijk Delen 
Burkina Faso is één van de armste landen in West-Afrika. Het 

Sahelland staat bekend om zijn extreem warm en droog 

klimaat. Toch probeert zo’n 90 % van de bevolking hier te 

leven van landbouw. Op steun van de overheid kunnen ze niet 

rekenen. Maar de boeren geven niet op en zijn vindingrijk. 

 

 

Zij werken keihard om een oplossing te vinden voor de talrijke uitdagingen waar ze voor 

staan. Wij willen ook helpen. 

 vrijdag 31 maart : broederlijk delenmarkt met rommelmarkt 14.45 uur – 15.35 uur 

Solidariteitsmaal lager 
Op vrijdagmiddag 31 maart is er solidariteitsmaal voor het lager, voor kinderen die 

hiervoor inschreven. Er is geen warme maaltijd voorzien. Eigen picknick is mogelijk. 

Wist je dat … 

- de fiscale attesten voor middagtoezicht meegegeven worden na de paasvakantie ? 

 De attesten voor de opvang worden rechtstreeks door de gemeente bezorgd. 

- het op woensdag 19 april ‘Buitenspeeldag’ is ? Verzamelen in namiddag aan Hoge Wal. 

Ouderfuif ! 
Op zondag 30 april 2017 organiseert het oudercomité een fuif. We starten met een 

kinderfuif om 18.30 uur. Om 20.30 uur ronden we af. Om 21.30 uur starten we met een 

fuif voor de ouders en sympathisanten. De kaarten zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen. 

Op vrijdag  31 maart en 21 april worden ze na school verkocht door het oudercomité. Ook 

bij Kathleen Heyde (Leo Steelstraat 19) of via wannebee1@gmail.com kan je kaarten 

kopen. 

Familiaal nieuws  
Wij delen in verdriet… 

Mevr. Mariette De Kerpel, moeder van juf Ingrid, schoonmoeder van meester Dirk 

Dhr. Bart De Smet, papa van Thibeau (3KA) en Quinten (3A) 

Wij delen in vreugde… 

Helena, kleindochter van juf Rita 

Nanne, kleindochter van meester Dirk 

Noor, zusje van Laura (2A) en Lars (3KB) 

Ellis, kleindochter van juf Patries 
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