
Als school in beweging doen we op woensdagnamid-

dag regelmatig mee met een sportactiviteit georgani-

seerd door MOEV. Onlangs deden de leerlingen van 
het derde en vierde leerjaar mee aan een ‘tussen 4 

vuren-tornooi’. Het werd een sportieve en spannende 

namiddag. Met dank aan juf Lieselot om er steeds 
voor te zorgen dat deze buitenschoolse activiteiten 

kunnen doorgaan ! Supporters bovendien altijd wel-

kom. 

Ook het milieu en het klimaat blijven we belangrijk 

vinden. Zo deden we onlangs terug mee aan ‘dikke 

truiendag’. De verwarming ging enkele graden lager. 
Dit jaar stond de bio-diversiteit in de kijker. We maak-

ten met zijn allen vetbolletjes voor de vogels en ver-

kleedden ons als insect of ander dier.  

Jaarlijks organiseren we een week tegen pesten. Deze keer 

kregen alle leerlingen van de lagere school een blad met 12 

complimentjes. Deze dienden ze tegen het einde van de week 
uit te delen, met een maximum van 3/dag. De move-tegen-

pesten werd gedanst, zelfs als flashmob. Op donderdagna-

middag waren er workshops 
waarbij er over de klassen 

heen werd samengewerkt. Hoe 

beter we elkaar kennen, hoe minder er immers gepest wordt.  

‘ t Langeledeken. 
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Schoolfeest 2020. 

De feesteditie van dit gebeuren krijgt ondertussen stilaan meer vorm.  

We voorzien voor het eetfestijn op zondag een foto van de kinderen als placemat. Op 

vrijdag 6 maart zullen alle kinderen daartoe individueel gefotografeerd worden. 

Per klas zouden we daarom graag spullen, kledij, attributen,… van vroeger verzamelen. 

Thema van deze fotosessie is ‘hoe het vroeger was…’. Is het mogelijk om dus tijdens 

die week met zoon of dochter dingen mee te geven waarmee ze kunnen gefotografeerd 
worden ? Misschien kunnen ook andere kinderen in de klas daarvan iets gebruiken. 

We proberen uiteraard iedereen zijn materiaal terug te geven, het daarom naamtekenen 
is handig. Hartelijk dank en we zijn samen met jullie benieuwd naar het resultaat. 

Over het verdere verloop van het schoolfeest wordt binnenkort nog meer gecommuni-

ceerd. 

GSM-gebruik op school. 

Oudere kinderen sturen soms voor en na school via hun gsm een berichtje naar huis om te 
melden dat ze goed zijn aangekomen of net vertrokken zijn. Ouders zijn zo op de hoogte en 
gerustgesteld. Het verdere gsm-gebruik is op school niet toegelaten.  

Enkel het zesde leerjaar mag vanaf nu, tijdens de middagspeeltijd, muziek afspelen via dit 
apparaat. Zij spelen ondertussen niet maar praten gezellig wat bij… 

De andere kinderen in L4/L5 en L6 leggen, aan het begin van de schooldag, hun gsm in een 
daartoe bestemd bakje in de klas. Zo zijn er geen problemen rond verkeerd gebruik. 



Kalender maart 2020. 
  

DATUM 

  

TIJDSTIP 

  

KLAS 

  

ACTIVITEIT 

  

PLAATS 

Maandag 2 maart 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

Dinsdag 3 maart WEEK VAN DE KINDCONTACTEN 

19 u 45 leden ouderraad vergadering ouderraad eetzaal 

Vrijdag 6 maart 8 u 45 iedereen biechtviering verzorgd 
door L6 

turnzaal 

Maandag 9 maart WEEK VAN DE OUDERCONTACTEN 

13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

13 u – 14 u L2 beloning jaarthema  

“Wa Da danst” 

turnzaal 

Zondag 15 maart 10 u 30 iedereen gezinsmis parochiekerk  
Wachtebeke 

Maandag 16 maart 8 u 30 – 12 u Giraffenklas/L1 workshop 

‘De droomwereld van 
Kaatje.’ 

Sint-Niklaas 

13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

Woensdag 18 maart 8 u 30 – 10 u L5/L6 Workshop Djapo L6 

Zaterdag 21 maart 10 u – 12 u iedereen openklasdag kleuter-
school i.s.m. de ouder-
raad 

kleuterschool en 
speelweide 

Maandag 23 maart 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

Dinsdag 24 maart 8 u 30 – 15 u 15 lagere school sportdag Puyenbroeck 

Woensdag 25 maart 9 u – 10 u Giraffenklas watergewenning zwembad Zelzate 

Vrijdag 27 maart  8 u 30 – 15 u lagere school zwerfvuilactie schoolbuurt  

Maandag 30 maart 13 u – 14 u 45 L4/L5/L6 zwemmen zwembad Puyenbroeck 

  lagere school eucharistieviering turnzaal 

Vrijdag 3 april   lagere school rapport 4   

  iedereen sobere maaltijd t.v.v.   

WE WENSEN   

iedereen 

EEN  

FIJNE 

KROKUs- 

vaKANTIE. 


