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NIEUWSBRIEF APRIL 2022 

1.Schoolthema en project sociale vaardigheden  

In ons jaarthema “de kracht van verbinden” komt in april “de levensboom” 

tevoorschijn. We zetten aan om ieder nieuwe kansen te geven en de volgende 

boodschap, naargelang de leeftijd van de kinderen, wordt in de klas verder 

uitgewerkt : “Het is belangrijk erop te blijven vertrouwen dat een nieuw begin 

mogelijk blijft. God zoekt ons steeds opnieuw als we de weg kwijt zijn. Hij geeft 

ons nieuwe kansen. We mogen, net als een boom elke seizoen, opnieuw 

beginnen.” 
 

2. Leerlingbevraging L3 tot en met L6. 

Om de tevredenheid van onze kinderen te peilen en te behouden, namen we deze week 

een bevraging bij de leerlingen van de 2de en de 3de graad af. Tijdens de maand mei zal 

er ook een ouderbevraging gebeuren waaraan u kan deelnemen.  

De resultaten zullen u op het einde van het schooljaar worden meegedeeld.  
 

3.Ontbijtactie 2022 : dank je wel ! 

Onze ouderraad zorgde voor lekkere luxe ontbijten. Dit was een geweldig succes ! 

Bedankt aan iedereen die onze schoolwerking zo steunde op 20 maart !  
 

4. Broederlijk Delen-actie op vrijdag 25 maart 

Naar goede gewoonte konden onze leerlingen van het 5de leerjaar weer een 

fysieke actie voor een goed doel organiseren. Door de “Koffiestop” kan er maar liefst 

1100 euro geschonken worden aan Broederlijk Delen.   

Bedankt voor diegenen die steunden en een dikke duim voor de leerlingen en 

leerkrachten van het 5de leerjaar !  
 

5.Vormsel zaterdag 23 april 

Op zaterdag 23 april worden onze kinderen gevormd. Iedereen is welkom om mee te 

vieren in de Sint-Amandskerk om 11 uur. 

We wensen alle vormelingen en hun familie alvast van harte proficiat! 
 

6. Herinnering : projectweek : “We zijn allemaal anders”  

Zoals eerder aangekondigd via het ouderplatform start onze projectweek rond het thema 

“Diversiteit” van 25 tot en met 29 april. Die week werken we met de ganse school 

rond “we zijn allemaal anders”. Als afsluiter nodigen wij u graag uit in de klas van uw 

kind op vrijdag 29 april. U kan een kijkje komen nemen wat er die week allemaal 

gebeurde vanaf 15.30u tot 16.30u.  
 

7.Schoolfeest zaterdag 21 mei   

Ons jaarlijks schoolfeest zal eindelijk kunnen doorgaan op de “traditionele” manier ! 

Een fijn feest op onze school met optredens door alle kinderen en spelletjes voor jong 

en oud. Ook onze fritkraam zal weer van de partij zijn naast enkele andere lekkernijen. 

De tombolaverkoop met tal van prachtige prijzen wordt opnieuw georganiseerd. 

Tombolalootjes worden na de paasvakantie ter verkoop met al onze kinderen 

vrijblijvend meegegeven. Houd alvast deze datum vrij !  

Meer info zal u binnenkort verkrijgen via het ouderplatform 

Aan allen alvast een gezellig paasfeest en een fijne paasvakantie gewenst 

vanwege het ganse schoolteam ! Graag tot dinsdag 19 april 2022 
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April 2022 

VRIJDAG 1  9u paasviering in de kerk, door L3 georganiseerd  

ZATERDAG 2   

ZONDAG 3   

MAANDAG 4 begin paasvakantie 

DINSDAG 5   

WOENSDAG 6   

DONDERDAG 7   

VRIJDAG 8   

ZATERDAG 9   

ZONDAG 10   

MAANDAG 11   

DINSDAG 12   

WOENSDAG 13   

DONDERDAG 14   

VRIJDAG 15 einde paasvakantie 

ZATERDAG 16   

ZONDAG 17 Pasen 

MAANDAG 18 paasmaandag 

DINSDAG 19   

WOENSDAG 20   

DONDERDAG 21   

VRIJDAG 22  Zwemmen L3 en L4, Theater L5 en L6 in CC De Werft 

ZATERDAG 23  Vormsel in de Sint-Amandskerk om 11 uur  

ZONDAG 24   

MAANDAG 25  Start projectweek : “We zijn allemaal anders”  

DINSDAG 26   

WOENSDAG 27   

DONDERDAG 28 20.15u ouderraad  

VRIJDAG 29 
Zwemmen L3,L4, L5 en L6 
Projectweek afsluiter van 15.30-16.30u : toonmoment voor alle ouders  

ZATERDAG 30   

 


