
 
 
 
 
 

 
 

Woordje van de directie  
 

Beste ouders, 

 

'Maartse buien en aprilse grillen'. 

In februari mochten we al even proeven van de lente maar de 

natuur kan niet groeien zonder water dus laat het maar even 

regenen. 

 

En... na regen komt zonneschijn! 
 

 

 

Speelplaats 

 
Er veranderde dit jaar al heel wat op de speelplaats:  

 

- Opdeling in zones: ballenzone en rustige zone 

- De ballenvanger staat niet meer in de rustige zone 

- De stille zone werd afgebakend met een hek. Dit houdt de   

ballen tegen. Het hek werd ook versierd met bloemen.  

- Er worden verschillende speelplaatsspelletjes geoefend met 

meester Jeroen en meester Kevin 

- … 

 
    

Misschien zijn er nog andere zaken die kunnen veranderen. Die 

dingen mag je zeker doorgeven aan de leerlingen van de 

leerlingenraad.  

Wie er allemaal in de leerlingenraad zit, kan je lezen op de volgende 

bladzijde.  
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Leerlingenraad 

 
Uit elke klas van het 4e, 5e en 6e leerjaar zijn er leerlingen verkozen voor de leerlingenraad. Ze 

kwamen vorige week voor de eerste keer samen en bespraken verschillende ideeën voor de 

speelplaats. Ze hebben ook al samen het hek versierd met bloemen.  

 

Als er iets dat je aan de leerlingen van de leerlingenraad wil vragen of vertellen, spreek ze dan 

gerust aan. Je kan terecht bij: Doae uit 4A, Olga uit 4B, Rayan en Kaoutar uit 5A, Romaissa uit 5B 

en Faissel en Meryem uit het 6e. 

 
 

Koffiestop en vastenactie 

 

Op woensdag 6 maart startte de Vastenperiode. Ook dit jaar doen wij 

op school weer enkele projectjes om het goede doel te steunen.  

 

Zo organiseren we op vrijdag 29 maart een Koffiestop na school. Je 

kan tot 16u30 bij ons terecht voor een tasje koffie of thee en een 

lekker koekje.  

 

Dinsdag 2 april houden we ook weer een sobere maaltijd. We eten 

met zijn allen gezellig soep met brood en een banaan. Je krijgt nog een 

briefje om in te schrijven.  

 

Jeugdboekenmaand 
 

Op vrijdag 1 maart startte de jeugdboekenmaand, met als thema ‘vriendschap’. 

We lezen sowieso elke dag een kwartiertje in de klas. Maar er komen nog 

enkele extra uitdagingen bij! 

 

De Ketnet-vlogger Junes Callaert daagde de Antwerpse jeugd ook uit om 

samen 15.000 boeken te lezen. Als Antwerpen er in slaagt, dan vindt er op 

woensdagnamiddag 3 april om 14 uur een echt dansfeest plaats. Op het De 

Coninckplein leert Junes dan de Antwerpse jeugd een dansje aan. 

 

 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 4 april komt de schoolfotograaf langs. Er worden dan individuele foto’s getrokken 

van de kinderen. Er worden ook foto’s genomen met broer(s) en zus(sen).  

 

De foto’s kunnen dan achteraf besteld worden. Hier krijg je later nog meer informatie over.  
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Kalender maart  

1 Vrij Start jeugdboekenmaand 

 
17 Zo   

2 Za   18 Ma 
oudergroep 

kinderboerderij 1B 
    

3 Zo   19 Di zwemmen 1A + 3A 

 

4 Ma KROKUSVAKANTIE 

 
20 Woe samenspel groene kap. + 1e   

5 Di KROKUSVAKANTIE 

 
21 Do 

zwemmen 4B + 5e  

medisch onderzoek 4jarigen 
  

6 Woe KROKUSVAKANTIE 

 
22 Vrij lezing bib 6e (nm)  

7 Do KROKUSVAKANTIE 

 
23 Za   

8 Vrij KROKUSVAKANTIE 

 
24 Zo   

9 Za   25 Ma toneel Rataplan  3e  

 

10 Zo   26 Di 

zwemmen 1B+3B 

hoekenwerk groene kap. + 

1e   

11 Ma grafische druktechnieken 4e (vm) 

 

27 Woe GEEN SCHOOL 

 

12 Di zwemmen 2B + 3B 

 
28 Do 

zwemmen 4A + 5e  

medisch onderzoek 4jarigen    

13 Woe kinderboerderij 1A 

 
29 Vrij 

zwemmen Beveren 6e  

koffiestop na school 
 

14 Do 
zwemmen 4A + 6e  

medisch onderzoek 4jarigen    
30 Za   

15 Vrij 
start aanmelden secundair 

onderwijs  31 Zo start zomertijd 

 

16 Za   
JEUGDBOEKENMAAND 

thema vriendschap 
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Kalender april  

1 Ma bibliotheek 6e  

 
17 Woe  

 

2 Di 
zwemmen 2A+3A 

sobere maaltijd 
 

18 Do  

 

3 Woe bibliotheek 3B 

 
19 Vrij  

 

4 Do 
zwemmen 4B + 6e  

FOTOGRAAF    
20 Za   

5 Vrij 
rapport 5e + 6e  

samenzang oudste kleuters + 1e  
 

21 Zo PASEN  

6 Za   22 Ma PAASMAANDAG 

 

7 Zo   23 Di 
lentewandeling 1A 
zwemmen 2B+3B    

8 Ma   24 Woe lentewandeling 1B 

 

9 Di PAASVAKANTIE 

 
25 Do 

zwemmen 4A + 5e 

havenrondvaart 5e 

zwemmen 6e     

10 Woe  

 
26 Vrij zoo 3e  

 

11 Do  

 
27 Za   

12 Vrij  

 
28 Zo   

13 Za   29 Ma   

14 Zo   30 Di   

15 Ma  

 
PAASVAKANTIE  

van maandag 9 april 2019 t.e.m.  

maandag 22 april 2019 16 Di  
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