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EVEN HALT HOUDEN ...

Pasen is
met fris lentegroen

uitbundig narcissen-geel
en intense kleurtoetsen

aan de slag gaan
om terug zuurstof en pit
in het leven te brengen.

Pasen is
als de zon door de wolken priemen

als een kuiken uit het ei breken
als boomtwijgen uitlopen

als bloesems ontluiken
als bloemknoppen openbarsten

als graan uit een zaadkorrel kiemen.

Pasen is
wakker worden uit je winterslaap
de ogen openen, zien en opstaan

verrijzen uit de as van een verleden
verrijzen in alle kleuren van het Leven!

 
Kathleen Boedt

NIEUWS UIT DE SCHOOL

Het ziekteverlof van Mevrouw Lindsey is verlengd tot het einde van het
schooljaar.  Juf Caroline is directeur ad interim.
Het ziekteverlof van juf Hanne  Vande Velde  (3A) is verlengd tot het einde van
het schooljaar.  Juf Nele Demuynck en juf Nele Desomer nemen momenteel de
klas over.

SCHOOLFEEST 21 MEI 2022

Zet zaterdag 21 mei alvast met stip in uw agenda.  
Omwille van de coronamaatregelen kon het geplande schoolfeest
in maart niet doorgaan.  We voorzien een alternatief op 21 mei. 
 Het wordt een fijne wandeling waarna je nog even kan napraten
met een hapje en een drankje.  
Meer info volgt binnenkort!



INZAMELACTIE RECYCA

De verzameldozen voor klein ICT-materiaal staan nog in de
inkom en de trappenhal.  
Als u nog materiaal hebt, mag u dit in de doos deponeren.

ma 25/4 L3 do 5/5 L3

di 26/4 L2 vr 6/5 L2

do 28/4 L1 ma 9/5 L1

vr 29/4 L6 di 10/5 L6

ma 2/5 L5 do 12/5 L5

di 3/5 L4 vr 13/5 L4

LEERBUDDYPROJECT
Onze school ging samen met Stad Kortrijk en de
hogescholen mee in het leerbuddyproject.  Enkele
kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar konden
deelnemen aan dit project.  Tijdens de
huiswerkklas gingen ze samen met de buddy aan
de slag.  Een verslag vindt u in het filmpje. 
Ook de derde kleuterklas kon voor enkele dagen
op de hulp van een buddy rekenen.  Een positieve
ervaring voor de school en de kinderen!

WIST JE DAT ...
... we na de paasvakantie twee nieuwe peuters verwelkomen in de kleine Julesklas?
... het 5e leerjaar de inkom aangekleed heeft met de kunstwerken van het muzisch
project?
... na de paasvakantie het tutorlezen voor L1 en L6 start?
... we op donderdag 28 april 2022 deelnemen aan de nationale buitenlesdag? Die dag
gaan alle klassen zeker één buitenles krijgen.
... er op dinsdag 26 april 2022 een ouderbijeenkomst voor ouders van kleuters doorgaat
op school?  Meer info vind je in bijlage en verder in de nieuwsbrief.
... wist je dat de laatste schooldag, donderdag 30 juni, voor de kinderen eindigt om 11.40
uur?

BEURTROL KLEINE WIELTJES

De leerlingen van de lagere school mogen hun ‘kleine wieltjes’  
meenemen naar school om te skaten, rolschaatsen, steppen
tijdens de speeltijden, over de middag en in de opvang. 
We stelden een beurtrol op. Die vindt u hieronder. 

https://youtu.be/VrytvG_2-pY
https://youtu.be/VrytvG_2-pY


BELANGRIJKE DATA MAAND MEI

Zondag 1 mei             Dag van de Arbeid

Maandag 2 mei          L2: schoolreis Plopsaland
Donderdag 5 mei      L6: uitstap museum 1302
Zondag 8 mei            moederdag
Donderdag 12 mei     L6: uitstap naar Technopolis

Zondag 15 mei           Eerste Communie (Verrijzeniskapel)
Maandag 16 mei        Teamvergadering -> enkel opvang, GEEN STUDIE
Woensdag 18 mei      L4: trefbal
Donderdag 19 mei     KL + L: verkeersdag

Zaterdag 21 mei          SCHOOLFEEST  
Donderdag 26 mei     O.L.H. Hemelvaart

Vrijdag 27 mei            Brugdag

Maandag 30 mei        P: instapdag - welkom aan de nieuwe peuters!

                                         L6: Vormsel 

                                         P: peuterinstuif (instappertjes 30 mei)

                                          L4: voetgangersexamen
                                          L6: sportdag

                                          Er is geen school voor uw kind

                                          Er is geen school voor uw kind

EVEN VOORUITBLIKKEN

OUDERBIJEENKOMST 
KLEIN, KLEIN KLEUTERTJE

26 APRIL 2022 OM 8.30 UUR

Dit thema richt zich specifiek tot ouders van jongere kinderen. 
“Ik ben twee en ik zeg nee”.
Hoe ga ik om met de peuterpuberteit?
Hoe leer ik mijn peuter zindelijk worden?
Hoe leer ik mijn kleuter zelfstandig worden?

Tijdens deze bijeenkomst kunnen ouders ervaringen uitwisselen over het omgaan met
driftbuien, het zelfstandig worden van je kleuter, naar school gaan, en andere thema’s.

De ouderbijeenkomst is een samenwerking tussen stad Kortrijk, OSIO en onze school.
Inschrijven kan via het secretariaat of via volgend nummer 0473 70 11 94 - 056 17 09 00
of een mailtje naar caroline.demolie@kbkscholen.be 

Meer info vindt u in bijlage bij deze nieuwsbrief.



KL + L: Sobermaal: vastenactie ten voordele van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

vrijdag 
1 april

dinsdag 
19 april

L1: schoolreis Harry Malter (8.30 - 15.50 uur)
L4: workshop Lego (8.45 - 11.45 uur - Vives)
L4: workshop Lego (8.45 - 11.45 uur - Vives)
L1-L2-L3: sportmix (16.15 - 17.05 uur - gymzaal)

donderdag
21 april

L5: met de klas de boer op (8.30 - 15.50 uur)
L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)

woensdag
27 april

BUITENLESDAG
Teamvergadering -> enkel opvang, GEEN STUDIE
L1-L2-L3: sportmix (16.15 - 17.05 uur - gymzaal)

donderdag
28 april

L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)

vrijdag
29 april

L6: vormsel

zaterdag
30 april

KALENDER APRIL

paasvakantie
zaterdag 2 april
t.e.m. maandag

18 april

L1B - L2B - L3B: zwemmen
woensdag

20 april

maandag
25 april

vrijdag
22 april

P: instapdag.  Welkom aan de nieuwe peuters!
L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)
K2-K3: rollebolle (16.15 - 17.05 - gymzaal)
L1-L2: opmaatjes (16.15 - 17.15 - uiltjesklas)

dinsdag
26 april

L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)
L5: zwemmen

Ouderbijeenkomst 'Klein, klein kleutertje' (8.30 - 10.30 uur)
L1-L6: tutorlezen (13.10 - 13.40 uur)
K2-K3: rollebolle (16.15 - 17.05 - gymzaal)
L1-L2: opmaatjes (16.15 - 17.15 - uiltjesklas)

L1A - L2A - L3A: zwemmen


