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APRIL 2022
voor
iedereen
L4A+L4B

dag
vrij 1
vrij 1

uur

wat?
prijs
Facturen van maart worden meegegeven
13.00-15.25 Schaatsen: je mag eigen schaatsen meebrengen (dan - €1,5) €8,5

van 2 tot en met 18 april:
paasvakantie
Instapdag voor nieuwe peutertjes. Welkom Mir, Maria,
Yanis, Yurai, Vinnally, Erin en Khalid.

1KTA

di 19

8.30-8.45

3KT+L1 (wie inschreef)

di 19

16.00-17.00 Multimove sessie 8 in De Witte Merel

iedereen

woe 20 8.30-12.20

Fietscontrole en -herstelling, fietslabeling: zie nieuwsbrief
(€10 cash en fiets meebrengen)

woe 20 voormiddag Bibbezoek: bibkaart en zakje meebrengen (alleen inleveren)
do 21
voormiddag Bibbezoek: bibkaart en zakje meebrengen (alleen inleveren)
do 21 3 groepen
Voorstelling goede doel sponsorloop
Barabasdag: circuit rond wetenschap & techniek
L1+2+3+4+5+6
vr 22
8.30-15.25
Je mag verkleed als professor naar school komen.
ma 25 8.45
L1+L2
Vertrek boerderijklassen
L5+L6
ma 25 13.30-15.25 Sportnamiddag in De Witte Merel
1KTA+1KTC+1KTD di 26
10.00
Toneel “Znork” van Figurentheater Vlinders & C°
1KTC+1KTD
woe 27 voormiddag Medisch onderzoek CLB
L1+L2
woe 27 15.00
Aankomst boerderijklassen
3KTA+3KTB
do 28 8.45-15.25 Uitstap naar Middelheimmuseum: lunchpakket meebr.
ouders 1KTC+1KTD do 28 op afspraak Gesprek over medisch onderzoek in CLB-kantoor
leerlingenraad
do 28 12.45
Vergadering leerlingenraad
L1+2+3+4+5+6
vrij 29
Lenterapport
ouders 1KTC+1KTD vrij 29 op afspraak Gesprek over medisch onderzoek in CLB-kantoor
L6
vrij 29 8.45-15.25 Fietstocht Hekla met verkeerseducatieve workshops
vrij 29 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
L3A+L3B
3KTA
vrij 29 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
ouders L1+L2
Vrij 29 14.30
Toonmoment van de boerderijklassen
vrij 29 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
L4A+L4B
za 30
Eerste Communie Lint
L2
9.30
L2+L3+L5
L1+L4+L6
alle klassen

gratis

€6,5
gratis
€4 (bus)

gratis
€3,8
€3,8
€3,8

VOORZICHTIGHEID in het verkeer
OVERSTEKEN:
Als er geen zebrapad is of het verkeer niet geregeld wordt door verkeerslichten of een agent, dan
moet je haaks oversteken (loodrecht) op de rijbaan, dus niet schuin. Naderende bestuurders moeten
jou geen voorrang verlenen.
Als er op minder dan 20 meter een zebrapad is, moet je dat gebruiken om over te steken.
REGELS VOOR STEPPEN:
Met een voortbewegingstoestel volg je de basisregels voor voetgangers of fietsers, afhankelijk van je
snelheid.
• Niet sneller dan stapvoets: voetganger
Als je met een voortbewegingstoestel niet sneller dan stapvoets rijdt, moet je de regels voor
voetgangers volgen. Je wordt niet als een bestuurder beschouwd.
• Sneller dan stapvoets: fietser
Rij je wel sneller dan stapvoets, moet je de regels voor fietsers volgen. Dan word je
beschouwd als een bestuurder.

UITBREIDING SPEELPLAATS & TUINHUIS WILGENKATJES
Tijdens de krokusvakantie werd er hard gewerkt aan onze wilgenkatjes- speelplaats.
Papa Vermeiren (schrijnwerker) bouwde een prachtig tuinhuis en 2 buitenkasten op maat (voor onze fietsjes en
ander buitenspeelgoed).
De omheining werd ook opgeschoven, waardoor er nu meer speelruimte op het gras is.
Dit project realiseerden we met de opbrengst van de ontbijtpakketverkoop en de schoolfotograaf.
Onze Oudervereniging legt ook een deel bij. Dankjewel voor de steun! We zijn er héél blij mee.

NIEUWE SCHUIT
Op maandag 14 maart werden de modulaire units voor onze nieuwe Schuit met een
grote kraan op hun plaats gehesen. We vonden het gewéldig om dit te mogen
aanschouwen.
Voor de nieuwkomers een woordje uitleg:
Op dezelfde plek stond vorig jaar de oude Schuit. Dat waren 2 modulaire klasunits
waarvoor we gedurende 2 schooljaren subsidie hadden ontvangen en die we ook daarna
bleven huren omdat we klaslokalen nodig hadden.
Omdat we de lokalen permanent willen behouden, gingen we op zoek naar een
duurzame oplossing.
De nieuwe units worden aangekocht en niet meer gehuurd.
Ze voldoen aan de modernste normen (isolatie, regenwaterrecuperatie, enz…).
Momenteel werkt men hard aan de binneninrichting. Tegen 1 september zal alles zeker
klaar zijn (misschien al sneller). Dan beschikken we over 2 zeer ruime klaslokalen.
Het zal nog wat tijd kosten om ook rond de nieuwe schuit alles mooi aan te leggen: het
pad naar de kleuterblok verbreden, beplanting aanbrengen, raamstickers kleven, …
Het is de bedoeling dat het een mooie en gezellige nieuwe “schuit” wordt.

BARABASDAG vrijdag 22 april
Op vrijdag 22 april wordt onze school omgetoverd tot een reusachtig
laboratorium.
Onze leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar gaan als echte
wetenschappers allerlei proefjes en experimenten doen.
In klasdoorbrekende groepjes doorlopen ze een gevarieerd experimentencircuit.
Op die manier ontdekken ze ervaringsgericht het antwoord op een aantal
interessante wetenschapsvragen, wordt hun nieuwsgierigheid extra geprikkeld
en leveren ze zelf het bewijs voor een aantal stellingen.
Hoewel onze leerlingen nog jong zijn en er pas in het middelbaar échte labo’s
ter beschikking zijn, willen we aantonen dat je met eenvoudige materialen al
heel wat wetenschappelijk onderzoek kan verrichten.
We doen een warme oproep aan de kinderen en leerkrachten om die dag
verkleed als professor (stofjas, brilletje) naar school te komen. Als look-alike
van professor Barabas (of Gobelijn of Zonnebloem of ...) zullen ze vast een
leuke en boeiende dag beleven.

Hiep Hiep Hoera…!!!
vrijdag 1 april .............................................................. Erna (klus)
zondag 3 april ........................................................juf Sofie (zorg)
donderdag 14 april ........................... meester Jonas (turnen lagere)
woensdag 20 april ............................ juf Esther (zorg en beverklas)

