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__________________________________________________ 

De spreeKBallON 
Zou het lukken elke dag van de vasten 
iets te doen dat jezelf of anderen 
nieuwe levenskracht geeft? 
 
Vriendschap die eenzaamheid verdringt. 
Solidariteit die grenzen doorbreekt. 
Respect die een ander 
weer menswaarde geeft. 
Mildheid die samenleven mogelijk maakt. 
 
Zou jij het kunnen in deze vasten 
40 dagen lang dingen te doen 
die als je ze aaneenschakelt 
een ketting van nieuw leven maken? 
 
Vrolijk Pasen! 
 
Het team van KBO Nederename. 
 
 

 

 



 

Beste ouders, 

 
In 2015 schreef Urbanus een remake van zijn klassieker  “De wereld is om zeep.”  
Er gebeuren heel wat rare dingen in het lied. 
In het kinderliedje “De wereld is een toverbal “ klinkt het onomwonden “We 
zullen er samen iets van moeten maken…” 
 
Dat proberen we op onze school elke dag te doen.  We willen de kinderen heel 
wat bijbrengen maar we willen hen ook heel veel waarden meegeven.              
Dat zijn immers de bouwstenen van hun verdere leven. 
De vasten is daarom een uitgelezen moment om tijd uit te trekken voor die 
waarden en vooral om na te denken over onze manier van leven.  
 
We zullen er samen iets van moeten maken… Samen beleefden de kinderen  
met de vriendjes van de klas of met de school heel wat leuke momenten.          
Je vindt hiervan een weerslag in onze 2de spreekballon van dit schooljaar.         
Op de website vind je nog heel wat beeldmateriaal… 
Onze kinderen van het 4de leerjaar haalden zelfs de pers met hun activiteit “ rec 
on tour “.  Ze kregen er bovenop 2 uur zendtijd op Radio Brouwer.  Het werd 
een belevenis om nooit te vergeten. 
 
We streven er naar om alle kinderen een leuke en gelukkige schooltijd te laten 
beleven zodat “niemand verloren gaat“. Want zoals “de goede herder“ tellen de 
schapen alle honderd, zonder onderscheid. 
 
We duimen alvast voor een zonnige paasvakantie met zeer veel speelplezier.  
Hopelijk vergeten de klokken jullie niet! 
Tot na de vakantie met opgeladen batterijen! 
 
Katrien De Smet 
Directeur 
 
 
 
 
 
 



 
Vasten 
is weet hebben van wat kwetsbaar is 
en daarom zorg dragen voor het geringste. 
 
Vasten 
is een oefening in duurzaamheid: 
 met geduld en respect 

inzicht verwerven in de bouwstenen 
die moeder aarde nodig heeft 
om ons te voeden 

 met wijsheid 
het onderscheid maken 
tussen het teveel en het tekort, 
zodat het evenwicht zich herstelt; 
motor van groei 

 met vindingrijkheid 
het hoofd bieden aan dagelijkse zorgen 
die de menselijke waardigheid 
in de weg staan 

 met liefde 
wat tot afval gerekend wordt 
verbouwen tot 
een bruikbaar en zinvol bestaan. 

 
Vasten: 
Het is niet zo nodig als het lijkt, 
maar het is ook weer niet onmogelijk. 
Er is genoeg, altijd en voor iedereen, 
als we willen. 
 
Vasten: 
Het mag af en toe wat trager, 
dan hebben we een beter zicht 
op wat op ons afkomt, 
zien we duidelijker de waarde 
van al wat leeft. 
 



De schakels voor de vasten zijn: 
soberheid , verinnerlijking, 
solidariteit, verzoening. 
Elke schakel telt. 
 

 

 

DIVERSITEIT 
 
Een wereld van verschil 
 
Divers betekent uiteenlopend. 
Mensen, dieren, dingen 
zijn niet identiek, 
ze verschillen van elkaar. 
Diversiteit zit in de schepping 
ingebakken. 
Er is verscheidenheid 
in vele domeinen 
en op vele terreinen. 
 
Onze hele wereld zit boordevol variaties.   
Vandaag komen sommigen sterker tot uiting. 
We kunnen er niet naast kijken 
op straat, in de klas, op het werk, 
in het ziekenhuis, het vrijetijdsleven,  
in de openbare ruimten,  
de sociale media… 
 
We kruisen vanzelf mensen 
met een verschillende huidskleur,  
met een andere levensstijl 
en achtergrond, 
met een eigen taal, 
met een verschillende overtuiging 
en waardepatroon, 
met andere attitudes, 
vaardigheden… 



 
Hoe bekijk en beleef je diversiteit? 
Hoe geef je het samenleven 
met andere mensen gestalte? 
Hoe kan je onbevooroordeeld 
bruggen slaan 
en verschillen overbruggen? 
 
Wie niet met verschillen kan omgaan, 
die maakt het verschil. 
Het houdt ons allemaal bezig! 
 
 

 

 
 
Jij met je gek hoedje 
Hij met zijn klompvoetje 
Zij in een boerkini 
Ik mini-mini 
 
Ik heel bedaard 
Zij met haar baard 
Hij met zijn tatoeage 
Jij met je bagage 
 



 
Jij met je dreadlocks 
Hij met zijn whisky on the rocks 
Zij met haar geplamuurd gezicht 
Ik niet bekommerd om mijn gewicht 
 
Ik wel bekommerd om jou 
Zij die houdt van kou 
Hij die houdt van warm 
Jij met maar één arm 
 
Jij met je hoofddoek 
Hij een gesloten boek 
Zij op naaldhakken 
Ik die niet kan bakken 
 
Ik die niet kan autorijden 
Zij die denkt voor ons beiden 
Hij die denkt dat alles rond hem draait 
Jij die ’s morgensvroeg het gras maait 
 
Jij die ’s morgensvroeg een kruisje maakt 
Hij wiens kouwe kleren het niet raakt 
Zij zwart als roet en tegelijk groen 
Ik in m’n goeie doen 
 
Tussen mensen als jij en hij en zij. 
Zo verschillend, zo gelijk zijn wij. 
Allen even bloot geboren, 
allen wel een keer verloren, 
niet onszelf zonder wie anders is erbij.  
 
 

 

 

 

 



 

In de voetsporen van Damiaan… 

            VERKOCHT  

100 pakjes stiften! 

15 lepra- of tbc-patiënten kunnen genezen! 

 

 

 

Dank aan allen die deze actie 

steunden!   

 

 

 

 



Een moestuintje op onze school… 

We droomden al een tijdje van wat meer groen op onze school, maar we wisten 

niet direct hoe we daaraan konden beginnen. Nu is er een groepje van 

enthousiaste ouders die onze droom hielp verwezenlijken. In hun vrije tijd 

hebben ze keihard gewerkt om van een ‘verloren hoekje’ op de speelplaats een 

prachtig moestuintje te maken. De basis is gelegd en nu is het aan ons om aan 

de slag te gaan. Iedere klas krijgt een perceeltje om zorg voor te dragen. De ene 

klas zal zorgen voor aardappelen, een andere klas voor wortelgewassen… Er 

komt zelfs een insectenhotel! We zijn heel benieuwd wat we zullen kunnen 

oogsten, maar het belangrijkste is dat kinderen op een speelse wijze kennis 

zullen maken met het wonderlijk proces van zaadjes die uitgroeien tot lekkere 

groenten. 

 

Hier zie je hoe de moestuin er momenteel uitziet. 

Dank je wel aan de enthousiaste ‘tuinouders’!!!  

 

 

 

 



 

 
 

 
 



We kunnen een exclusief concert van K3 winnen op onze school… 

Bebat organiseert opnieuw een actie waarbij leuke prijzen te 
winnen zijn. Deze keer is er wel een heel spectaculaire prijs te 
winnen…  een concert van K3!!! 

Wat moeten we doen? 

In de periode van 2 t.e.m. 20 mei moeten we zoveel mogelijk 
batterijen inzamelen op onze school. (wel enkel batterijen 
afkomstig van huishoudelijk gebruik tellen) 

De school die het grootste gewicht gebruikte batterijen per leerling 
heeft ingezameld, wint een exclusief concert van K3. 
 
Op maandag 13 juni wordt de winnaar bekend gemaakt…en 
hopelijk zijn wij die, want dan wordt het concert op 17 juni op onze 
school georganiseerd. 
Voor de scholen die niet gewonnen hebben, heeft Bebat nog een 
verrassing in petto! Per provincie zal de school die het meeste 
batterijen per leerling ingezameld heeft een eigen ravotdag 
krijgen! Bebat komt dan onder andere met springkastelen, een 
reuze vier-op-een-rij spel, een kleurtent en nog veel meer leuks 
naar onze school voor een dag vol plezier! 
 
Het is dus zeker de moeite om ons beste beentje voor te zetten. 
Begin alvast iedereen in de familie, buurt, vriendenkring … aan te 
sporen om batterijen te sparen. Hou ze bij en breng ze tussen 2 en 
20 mei naar onze school. 

 

 

 

 

 

 



‘Verslagjes uit het zesde leerjaar.’ 

MEGA-project 
 

Er kwam een man, Jasper, in onze klas vertellen over het mega-project. Jasper 
werkte bij het JAC. Dat is iets waar je naartoe kan gaan als je problemen hebt of 
verslavingen. Daarna keken we naar een film over verslavingen. Dan kregen we 
hier een quiz over. Het was heel leuk! 
 
Robin 

Ook de politie kwam langs in de klas met meer info over groepsdruk. In de 
Woeker hoorden we een getuigenis van een moeder van een drugsverslaafde.  
 

 

 
 



KDOO 
 
(Dit ging door op 2 februari en 25 februari.) 
 
Op 2 februari hadden we de eerste dag van de KDOO-dagen. Dat zijn dagen om 
kennis te maken met het secundair onderwijs. Eerst kregen we een bandje met 
een verschillende kleur. Elke kleur paste bij een gekozen richting. Tuin- en 
landbouw en handel vond ik het leukste van de dag. We mochten daar plantjes 
in een potje planten, witloof keuren en een eigen moestuintje maken. Bij handel 
maakten we onze eigen rekening op de computer en deden we een talenquiz. 
Superleuke eerste dag dus! 
 
Silke 
 
 
Ik vond persoonlijk de toegepaste wetenschappen het leukst, want we hebben 
een testje gedaan met cola. 
        Fleur 
 
Frans was het leukste: joepie! Het ging over het lichaam. Delen kunnen 
benoemen en zeggen in het Frans.  
        Merel 
 
Bij techniek hebben we ook in hout gezaagd en gebeiteld. En we hebben een 
dure auto op de computer getekend.  
         Emile 
 
Ik ga lekker verloren lopen als het mijn school wordt. ;-) 
           Lieze 
 
Het labo vond ik het leukst. Ik heb veel bijgeleerd. Het is wel helemaal anders 
dan verwacht.  
      Jef 

 
 
 



Wild van techniek 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



In het ledenblad van het Davidsfonds 

verscheen het stelwerk van Milot (6L) 

 



Verslagen 5e leerjaar 

We hadden van 7 tot en met 11 maart een sportweek met onze klas.   Het was 

superleuk!  We deden verschillende sporten: basket, badminton, hocky … We 

liepen ook op de Finse piste. 

Ik wou dat we elke week zoiets mochten doen! 

Jana  

 

K oel was het in het zwembad voor aquafitness. 

L euk, lopen op de Finse piste.  Maar daarvoor deden we ook korfbal. 

A nders speelden we ook: blinde netbal, hocky en minivoetbal. 

S uper was maandag met basketbal en badminton! 

V oor 15 uur moesten we weer op de fiets terug naar school.   

I edereen was dinsdag ook heel blij, toen deden we honkbal en handbal. 

J a, we hebben ook geturnd.  We deden salto’s op de trampoline. 

F ijn was deze week!  Maar hij zit er jammer genoeg op. 

    Thomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op dinsdag 15 maart gingen we naar ’ t Sportkot te Leupegem voor de American 

Games.  We hebben daar nieuwe en toffe Amerikaanse sporten gespeeld.  Ik 

vond het heel leuk om met de grote 

roze bal te spelen.  

We hebben ons echt geamuseerd! 

Thaïs  

A lles was daar leuk in ‘t Sportkot! 

M et allerlei Amerikaanse sporten. 

E enzaam kon je niet zijn. 

R opeskipping deden we ook. 

I deaal! 

C ool! 

A merican Games. 

N iemand was daar alleen. 

 

G espeeld hebben we daar. 

A lle sporten waren de max! 

M eester Jens legde alles goed uit   

      en warmde ons op met een liedje.  

E en keer per jaar, enkel voor het vijfde leerjaar. 

S porten sporten sporten! 

    Alexandra  

 

 



Het vierde leerjaar leerde over de boerderij. 

Op dinsdag 16 februari is er een boer in onze klas op bezoek geweest. 

Hij heeft veel interessante weetjes over het boerenleven verteld: hij 

moet dagelijks tussen zes en zes uur dertig opstaan om de dieren eten 

en drinken te geven en de koeien te melken. Hij had ook varkens. De 

zeugen kunnen wel tien biggetje op de wereld zetten. Ze kunnen twee 

maal per jaar biggetjes krijgen. Het leukste was dat de dag voor hij 

kwam, er een kalfje was geboren op zijn boerderij. Hij had ook foto's 

mee waarop je het kalfje zag geboren worden. Het was echt heel 

leerrijk. Het was leuk om eens een echte boer in onze klas te hebben.  

       AUDE 

 

 

 

 



Op vrijdag 26 februari zijn we op bezoek geweest naar de schoolhoeve 

"Axelwalle" te Heurne. We kregen daar een rondleiding. 

Als eerste hebben we vogels, konijnen, cavia's... gezien. Toen gaf er 

iemand uitleg over het rietveld waardoor het water gezuiverd werd. 

Toen kregen we warme chocolademelk. Lekker!!! Toen zagen we wat 

de koeien allemaal te eten krijgen. Ook kregen we uitleg over het werk 

bij een fruitteler.  

Na onze picknick met tomatensoep met balletjes, gingen we naar de 

melkstal en toen maakten we kennis met de koeien in de stal. 

Toen mochten we op de foto met een kalfje. Dat was superleuk! 

      EMMA 

 

 

 

 

 

 



Het vierde leerjaar in de ban van de radio 

In onze klas kwam "REC ON TOUR" op bezoek. Iemand kwam met een mobiele 

radiostudio naar ons toe. 

We vonden het heel leuk! We leerden veel over de radio. We maakten een 

eigen radioprogramma. We mochten tijdens de opname een koptelefoon 

opzetten en spreken door een microfoon. We hadden zelf een playlist 

opgesteld. Als de muziek speelde mochten we dansen in de klas. 

De dag daarop stonden we in de krant. Daardoor werden we, als kers op de 

taart, uitgenodigd door "RADIO BROUWER" om een radioprogramma te gaan 

verzorgen. Met twaalf kinderen gingen we erheen. Het werd een onvergetelijke 

ervaring!  

 

 

 

 



HET VIERDE LEERJAAR BIJ "RADIO BROUWER" 

Helemaal onverwacht werden we met de vierde klas uitgenodigd bij 

Radio Brouwer om op een zaterdagnamiddag mee te werken aan het 

programma van Steve Seigneur, de presentator. De kinderen waren 

onmiddellijk akkoord om te gaan en zo werd voor 12 kinderen een 

droom werkelijkheid. We trokken op 19 maart naar de Wolvenberg en 

werden daar verwelkomd door de voorzitter, Pedro De Smeyter, die 

ons een woordje uitleg gaf over de radiozender. Ook vertelde hij aan 

de kinderen wat er van hen verwacht werd. Zij hadden reeds een 

tekstje voorbereid,waarin ze zichzelf zouden voorstellen. Ze hadden 

ook reeds een eigen playlist opgesteld. We trokken de studio in, enkele 

ouders keken toe van achter het raam van de regiekamer en langzaam 

maar zeker kreeg het programma gestalte.  We zagen de kinderen 

open bloeien toen ze, met de microfoon in de hand en de koptelefoon 

op,hun zegje mochten doen. Er werd heel wat afgelachen en er heerste 

een gezellig sfeertje. 

          

 Leko mocht als extraatje een politica interviewen en Yander mocht 

afsluiten met enkele moppen. 



 

Elke presentator kreeg  als beloning een diploma als herinnering aan 

deze ONVERGETELIJKE dag, uitgereikt door Pedro! 

           

We kregen achteraf hele fijne reacties over ons radioavontuur. 

Wie ons nog eens wil bezig zien en horen, kan dat op de site van  Radio 

Brouwer.                                    

 

 

 



Broederlijk Delen in het derde leerjaar 

Met een leven speel je niet! 

 

Boeren in Colombia worden al jaren geconfronteerd met gewapende 

groepen en bedrijven die steeds meer grond opeisen. Wist jij dat heel 

wat boeren zich hiertegen verzetten? 

De leerlingen maakten kennis met een gezin uit Colombia. Aan de hand 

van verhalen kregen de leerlingen een zicht op de situatie daar.  

Samen met Broederlijk Delen steunden wij deze boeren. Dankzij de 

koffiestop verzamelde deze school 133,07 euro in.  

 

 

In het derde leerjaar maakten de leerlingen kennis 

met Colombia op nog een andere manier. Goderik 

bracht namelijk Colombia bij ons in de klas. We kregen sfeerfoto’s te 

zien en enkele lekkere proevertjes. Goderik kon ons dan ook heel veel 

extra vertellen over Colombia. Het volgende wist Goderik ons te 

vertellen. 

Tamarindo is fruit en ze maken ermee snoep en confituur. 

Guava is ook fruit, ze maken er ook snoep mee. 

Platano vervanger  van aardappelen. Je kunt er ook chips mee maken. 

Coco honing is snoep en het lijkt een beetje op cake. 

 Coco karamel het zijn rolletjes van karamel. 

Coca thee is een thee die ze maken in Colombia. 

 

 



Enkele sfeerbeelden uit de klas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In het 2de leerjaar ... 
 

Nieuwjaarsreceptie 
We mochten fluisteren in de 

zaal. Daarna mochten we eens 

kijken wat we willen eten.  

We mochten kaasjes eten en 

chips. En we mochten nog 

olijven en wortels. 

Op het laatste mochten we 

drinken. 

 

Dree'ken en Emma 

 

 

Eerst hebben we rond de tafels gestapt.  

We hebben chips gegeten.  

Dan hebben we wortels, nootjes en kaasjes gegeten.  

Het was lekker eten. 

Tenslotte hebben we gedronken. 

 

Stan en Lom-Ali 

 

We mochten veel eten. Dan zijn 

we stil. Daarna hebben we 

kaasjes gegeten. We mochten 

rondstappen en we mochten ook 

op een stoel zitten. 

 

Emile en Gossier 

 

 

 



Driekoningen 
Ik heb mijn kroon aan gedaan. 

We hebben onze cape aan 

gedaan. We hebben onze 

spaarpot meegenomen.  

We hebben gestapt. 

We hebben euro's en snoep 

van de mensen gekregen. 

 

Klejdis en Sander 

 

 

 

Carnaval 
We hebben ons verkleed. Daarna hebben we gedanst.  

We aten en zetten de muziek op. 

De winnaar kreeg een koek. Daarna hebben we ons omgekleed. 

 

Mathias en Julot 

 

 

Eerst hebben we ons 

verkleed.  

Dan hebben we gedanst.  

Daarna hebben we snoep 

en popcorn gegeten.  

Tenslotte hebben we 

gebabbeld. 

 

Wout DS en Mathis 

 

 

 

 



Eerst moesten we dansen. Dan werden de winnaars gekozen 

door de jury. Daarna mochten we chips en koeken eten. Het 

was super en dan gingen we naar de klas. 

Dan mochten we nog onze kleren aanhouden en dan gingen we 

naar huis. 

 

Siebe en Thomas 

 

Eerst hebben we ons verkleed. Jolan in 

Mega Tobie en Camille in een cowboy. 

Dan zijn  we naar beneden gegaan. 

Daarna moesten we dansen. We zijn 

allebei gewonnen. 

Daarachter hebben we gesmuld. 

Tenslotte zijn we terug naar boven 

gegaan. 

 

Jolan en Camille 

 

Naar de bib. 
We zijn met de auto naar de 

bib geweest. Eerst zijn we 

naar binnen geweest. Dan 

hebben we opdrachten 

gedaan. Daarna hebben we 

naar boeken gezocht. De juf 

heeft ook een verhaal verteld 

over een huisje dat verhuisde. 

Tenslotte zijn we naar de 

school gereden. 

 

Tiany en Eline 

 

 



Auteur in de klas: Siska Goeminne 

 
Eerst heeft ze alles klaar 

gezet. Dan heeft ze zich 

voorgesteld. Dan heeft ze 

een verhaal verteld. Daarna 

mochten we opdrachten 

doen. Tenslotte heeft ze een 

keer op de toeter geblazen. 

 

Milan en Cara 

 

Siska Goeminne is een schrijver. Ze moest wel nog alles klaar 

zetten. Maar ze was heel vriendelijk. Eerst vertelde ze een 

verhaal. Ze had spullen mee van het boek. 

Dan heeft ze getoond hoe mooie boeken ze heeft geschreven. 

Tenslotte heeft ze nog een paar vragen beantwoord. 

 

Liam en Lise 

 

Eerst liet Siska ons wat 

prenten zien op het digitale 

bord. Dan  las ze ons een 

mooi verhaal voor. Daarna 

liet ze ons mooie prenten 

zien. We mochten een paar 

zoekspelletjes doen op het 

bord. Tenslotte liet ze ons 

nog een stukje horen van 

een verhaaltje. Het was dus 

heel leuk. Hopelijk komt ze nog eens terug. 

 

Jinte en Cosette 

 



 

Ze sprak met een micro. Daarna vertelde ze een verhaal.  Dan 

moesten we opdrachten doen. Daarna mochten twee kinderen 

speculoos eten. Tenslotte luisterden we naar een 

luisterverhaaltje. 

 

Wout DB en Jasmine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst moest ze alles klaar zetten. Ze kan goed boeken schrijven. 

Ze kan goed vertellen. Ze was lief en mooi en vriendelijk. 

Er was ook een beer en die was wild. Hij moest bij de juffen 

gaan zitten. En ze had speculoos mee. En kaartjes voor 

herdenking. Dan dronk ze koffie. 

 

Amy en Amber 

 

 



In het eerste leerjaar… 

In de bijtjesklas werkten we in januari rond het thema:               

‘Maak tijd voor de tijd!’ We leerden de klok lezen en er werd         

veel aandacht besteed aan de kalenders. Vince bracht een nieuwe 

scheurkalender mee. Het is een moppenkalender!                                                            

Elke dag mag ‘het kindje van de dag’ een blaadje afscheuren en        

de kalender aflezen. Maar eerst zingen we het liedje:                                            

‘Welke dag is het vandaag?’ En natuurlijk wordt het mopje 

voorgelezen! Zo starten we de dag steeds met een lach… 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  





 

Carnaval voor onze kleuters 

Een feest waar je jezelf mag verkleden, je kan worden wie je maar wil… 

wat is er nu nog fijner voor kleuters. Wij hadden opnieuw een superfijn 

en kleurrijk feest. Zelf Prins Carnaval kwam even op bezoek. De 

kinderen deden hun uiterste best om hun beste dansjes naar voor te 

brengen, want in iedere klas werd een prins en prinses gekozen. 

Hier zijn enkele sfeerbeelden om jullie mee te laten genieten. 

Andere foto’s zijn ook steeds te vinden op de schoolwebsite. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Zonnetjes eten ‘gezond’ 

Onze kleuters leerden de voorbije weken ook iets meer over gezonde 

voeding. Wat is er gezond… wat is niet zo gezond en vooral waarom? 

Hoe moet ik een tafel zetten? Waar komt het eten allemaal vandaan? 

We gingen volop op ontdekking. 

Onze klas toverden we om naar een heus r 

estaurant met een reuzenkeuken en we maakte een uitstap naar de 

bakker. Na al dat lekker brood te zien was het natuurlijk ook tijd om 

zelf brood te bakken in de klas en om later in de week een 

supergezond ontbijtje te eten. Njamie!! En lekker dat dit allemaal was! 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wij wensen jullie allemaal een fijn Paasfeest en een (hopelijk) zonnige 

vakantie toe! 

 

 

 

De ‘kipjes’ van 

de zonneklas 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vrije dagen van het 3de trimester 
 

 28 maart t.e.m. 8 april: paasvakantie 

 20 april: pedagogische studiedag geen school voor de kinderen 

 Do 5 en vrij 6 mei: Hemelvaart  geen school 

 Ma 16 mei: pinkstermaandag  geen school 
 
Te noteren data: 
 

 Woe 13 april: oudercontact L6 (studiekeuze) + mogelijkheid van contact 
met CLB 

 Zo 17 april: opendeurdag in verschillende Oudenaardse secundaire 
scholen (voor ouders en leerlingen van L6) 

 Ma 18 april: inschrijvingsavond nieuwe leerlingen (aangemeld via de 
website) 

 Do 21 april: Medisch onderzoek voor L1 op school 

 Ma 25 april: sportdag voor het lager 

 Zo 15 mei: Eerste Communie in Nederename 

 Di 17 mei: voormiddag: klasfoto’s 

 Zo 29 mei vanaf 11.30 uur eetfestijn en kinderfeest 

 Ma 30 mei: alle kleuters naar de binnenspeeltuin 

 Vrij 3 juni: KBO-run 

 Di 14 juni: oudercomité 

 Di 14 juni: Medisch onderzoek K1 op school 

 Di 21 juni: voormiddag medisch onderzoek voor de 2de kleuters in 
Oudenaarde ( 1-2K, 2-3KA en 2-3K) 

 Do 23 juni: naar zee ( klas van juf Hélène, juf Cathy en juf Kim) 

 Woe 29 juni: 
- selectief oudercontact 
- proclamatie L6 

 Do 30 juni: laatste schooldag / activiteiten georganiseerd door de 
leerlingenraad. 

 
 
 
 
 
 



Leuk om te weten: 
 

 Di 12 april:  
- vrachtwagen op school ivm dode hoek (voormiddag) 
- L3 naar het Gentbos (namiddag) 

 Do 14 april: uitstap naar Kortrijk (L5+L6) 

 Di 19 april: bouw van een insectenhotel (namiddag) 

 Do 21 april: bos Ename + Pam Ename (L5+L6) 

 Week van 25 april: de grote verkeerstoets (L5) 

 Do 28 april: L4 naar het Gentbos (namiddag) 

 Di 3 mei: doe aan sport beurs ( L3+L4+L5) 

 Woe 4 mei: SVS atletiek (L3+L4) 

 Di 10 mei: fietsexamen (L6) 

 Vr 13 mei: techniek in L6 (elektriciteit en mechanica) 

 Vr 20 mei: Rollebolle voor 1-2 KA  (voormiddag) 

 Ma 23 en di 24 mei: Brug K3 – L1 (gezelschapsspelen wiskunde) 

 Woe 25 mei: SVS minivoetbal (L5+L6) 

 Ma 30 mei: verkeerspark (lager) 

 Do 23 juni: peuter -1K naar de Kaaihoeve (voormiddag) 

 Woe 29 juni: eucharistie einde schooljaar 
 


