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Beste kinderen, ouders , grootouders en sympathisanten
Wat verlangen we ernaar om eindelijk dat lentezonnetje te voelen!
Het tweede trimester is al voorbij… het gaat zo vlug.
De maand maart was onze leesmaand. Heel veel activiteiten vonden
er plaats om onze kinderen meer leesplezier bij te brengen. Dank aan Janne en Hanne,
studenten zorgopleiding, die dit ondersteund hebben.
De werkgroep speelplaats overlegt veel over het kindvriendelijker maken van onze
speelplaats. Er wordt binnen enkele weken (als het weer beter is) een parcours met stippen,
lijnen, voetstapjes, sterretjes… aangebracht op de speelplaats van de kleuters. De
oudervereniging financiert dit. Heel veel dank daarvoor. De kinderen geven ook aan dat de
speelplaats druk is. We zullen een ‘stiltehuisje’ voorzien en een ‘stilteplaatsje’. Het
voetbalveldje moet opnieuw worden aangelegd. Bodemonderzoek toont aan dat het gras niet
voldoende kan groeien doordat het te hard aangereden is door de werken en niet voldoende
humus bevat. Die werken starten als het koude weer voorbij is. Dat betekent ook dat we pas in
het nieuwe schooljaar op het veldje kunnen spelen.
We zijn blij met de nieuwe schoolbus doch er is een probleem om ze ’s avonds en tijdens
vakanties te borgen. Onze oude bus konden we in de fietsenstalling rijden doch de nieuwe bus
is te hoog. We zijn aan het bespreken of we een carport kunnen voorzien naast de
fietsenstalling van het lager.
Van 16 mei tot 25 mei heeft ons jaarlijks project plaats. Dit jaar is het thema ‘Dieren’.
Aansluitend is ons schoolfeest op zaterdag 26 mei. Verdere info volgt nog.
Tijdens het schoolfeest krijgen de ouders ook de kans om het nieuwe kunstwerk in de hal te
‘bewonderen’. De kinderen van het 4de leerjaar en enkele kinderen van het 6de leerjaar, hebben
onder begeleiding van een kunstenaar , een prachtig kunstwerk gemaakt. Dit kunstwerk zullen
we , samen met alle kinderen’ onthullen’ op het einde van het project.
Verder kan u in dit schoolkrantje lezen hoe gevuld het trimester was met klasactiviteiten.
Fijne paasdagen!
Directeur Els

Nieuws uit de oudervereniging
Beste ouders, grootouders en sympathisanten,
Na het openingsfeest in 2016 en de kunsthappening in 2017 is het weer tijd voor een echt
schoolfeest! Het wordt een feest met allerlei leuke workshops en optredens door de kleuters.
De oudste leerlingen kunnen zich helemaal laten gaan bij de karaoke en de fotoboot. Uiteraard
kunnen de springkastelen niet ontbreken! Voor de innerlijke mens is er ook een hapje en een
drankje voorzien. We hopen jullie daar allemaal te ontmoeten!
Waar? Op de speelplaats van onze school
Wanneer? Zaterdag 26 mei 2018 vanaf 14u

30+ fuif

Wist je dat er gratis kaarten te winnen zijn op onze facebookpagina???

https://www.facebook.com/bsdemagneet/

De opbrengst wordt voor een groot deel gebruikt om het voetbalveldje aan te leggen en
computermateriaal voor de kleuters aan te schaffen.

Olyoota: Hoe gaat het met je?
Elk jaar werken we in de tijd van vasten rond de campagne van Broederlijk Delen. Met alle
leerlingen worden we tijdens de veertigdagentijd van stilte en soberheid samen geroepen om
actie te voeren voor een wereld van solidariteit en verbondenheid.
Centraal in de campagne staat het verhaal van Allan, hij woont samen met zijn broers en
ouders op het platteland van Oeganda. Allan droomt ervan om een bustaxi te besturen maar er
is de dagelijkse strijd tegen honger en armoede.
Zo wil Allan dan meedoen met een loopwedstrijd van zijn school, hij loopt best goed en wil er
hard voor trainen. Maar dat lukt niet zo goed omdat zonder goede voeding hij zich nooit sterk
genoeg zal voelen om bij de beste te zijn.
Maar met de steun van Broederlijk Delen kan het gezin van Allan een klein handeltje
opstarten zodat het gezin een extra inkomen heeft. Hopelijk kan Allan dan toch zo zijn droom
waarmaken.
Door al de verhalen van Allan en zijn gezin leren de kinderen dat voedsel er niet vanzelf
komt, er wordt hard voor gewerkt. Het is kostbaar, iets om dankbaar voor te zijn.
Tot slot wil de PAG iedereen tijdens deze tijd nog een laatste boodschap meegeven
“Heb jij gehoord van het wonder, dat alles veranderen kan?
Soms is het zelfs eenvoudig, komaan ik vertel het je dan.
Als we delen, gebeurt er iets bijzonder,
want zie je het is als een wonder.
Dan is er genoeg voor iedereen.
Weinig wordt veel als we delen en zo is het leven een feest.
Dat is wat Jezus ons leerde om altijd te doen in zijn geest.
Het ongelooflijke wonder dat brood geeft aan iedere mens,
Doen wij toch allemaal samen
Het is Jezus’ vurige wens. Zalig Pasen

Werkgroep PAG

Geleid tekenen in K1C – We tekenen een kindje
Emme

Sam

De kleuters uit de klas van Els L. en Lieve A. hebben deze periode
gewerkt rond Pesten.
"Heb je het al gehoord? Stip het aan! Durf jij het aan?
Wij zeggen NEEN tegen pesten en laten dit duidelijk zien.
Samen als één klas gaan wij ervoor om niet te pesten op de speelplaats.
Jij steunt ons toch ook?! Dus Stip het aan!"

Maart = leesmaand!
Met dank aan onze leuke 'leeswurmen': Wurm en Worm, werd maart een échte leesmaand op
De mAgneet!
Een keer per week lazen de leerlingen van het lager met een andere juf of meester in een
andere klas, mochten de kinderen kiezen waar en hoe ze gingen zitten om te genieten van al
die boekjes. Ook kregen ze dan gekke opdrachten om meer gericht te gaan lezen. Zo tekenden
zij bijvoorbeeld het hoofdpersonage, zochten ze het langste woord en maakten daarmee een
'woordenslang' op het raam,... Er kwamen auteurs op bezoek om voor te lezen uit hun boeken,
sommige klassen gingen op bezoek bij Standaard Boekhandel of deden een heus
bibliotheekspel. Op elke klasdeur prijkte een foto van het lievelingsboek van de klas, ook bij
de kleutertjes!
Dagelijks werd er gelezen en voorgelezen om zoveel mogelijk 'leesmeters' te verzamelen per
klas. Al deze leesmeters samen vormden alvast 2,12 km! Om dat te vieren hebben we deze
afstand dan ook met het lager samen afgelegd op vrijdagnamiddag 30/3. Dikke proficiat aan al
onze leeskampioenen!
En een grote dank-jullie-wel voor 'Wurm' en 'Worm' voor al dit leesplezier!

De kinderen van het eerste leerjaar maakten zelf verhaaltjes tijdens
de leesmaand.
Hier zijn er enkele.
De paashaas komt.
Er was eens een kind.
Zijn naam is Matisse.
Hij ging slapen
Toen kwam de paashaas.
De paashaas legt eieren op het gras.
Toen stond de jongen op .
De paashaas ging weg
De jongen ging naar de paaseieren.
Hij eet ze allemaal op.
Hij at veel te veel.
Hij was heel moe.
Hij ging naar bed en viel in slaap.

Een spin en een meid.
Er was eens een meid.
Ze is bang in het donker.
Zij was op pad.
Er waren heel veel webben en ze viel in één web.
De spin kwam naar ze toe.
De spin eet de meid op.
En er was niks over.
En de spin kreeg een dikke buik.
En de spin heeft buikpijn.
En viel dood.

De goudvis en het meisje
Er was eens een visje.
Op een dag was er een meisje.
Het visje ging naar het meisje.
Het visje vroeg iets aan het meisje.
Wil je met mij spelen?
Ja, ik wil met je spelen.
Ze spelen tikkertje.
Het visje won.
En ze bleven altijd vrienden.

Voorleespapa Wim en voorleesmama Babiche in 1B.
Maart werd uitgeroepen tot leesmaand. De kinderen van 1B kregen daarom bezoek van een
voorleesmama en een voorleespapa. De papa van Fleur en de mama van Lora-Mae en Christer
kwamen een leuk boek over de paashaas voorlezen. Daarna werd er druk verteld over het
boek met koekjes, choco en water. De voorleesmama bakte zelf heerlijke cake en koekjes
voor de hele klas, mmm… het was lekker en gezellig. De kinderen vinden het superleuk! We
hebben voor de maand april dan ook een nieuwe voorleesmama gestrikt! Uitkijken naar dat
moment!

Damiaanactie
Naar jaarlijkse gewoonte deed het vierde leerjaar mee aan de Damiaanactie.
Een vrijwilligster van de organisatie kwam de film toelichten.
De leerlingen van het vierde leerjaar gingen campagne voeren in de andere klassen en zo werd
iedereen warm gemaakt om deel te nemen aan de actie.
Dankzij vele bereidwillige mama’s, papa’s en grootouders brachten de kinderen van het
vierde lekkere cakejes, wafels en koekjes mee die elke speeltijd verkocht werden. Het
enthousiasme was groot. Na de eerste week werd en al meer dan 300 euro ingezameld. Na de
sneeuwklassen, ging de tweede actieweek van start en weer werd er opnieuw veel lekkers
verkocht.
Als eindresultaat haalden de leerlingen meer dan 780 euro op. Dat betekent dat er 1560
stukjes cake of wafels verkocht werden.
Zo draagt onze school haar steentje bij en kunnen er weer 15 mensen geholpen worden met de
gepaste medicatie.
Aan alle mensen die meegeholpen hebben om van deze actie een succes te maken, zeggen we
een dikke dank je wel!

Op donderdag 8 februari kwam de papa van Mathias (4B), vrachtwagenchauffeur,
samen met de papa van Lander (4B), politieagent, naar onze school om uitleg te geven
over de 'dode hoek' van de vrachtwagen.
Alle kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar waren zeer enthousiast om een kijkje te
gaan nemen bij de vrachtwagen.
De kinderen van het vierde leerjaar formuleerden enkele tips:
ü Ga niet te dicht bij een vrachtwagen staan want de chauffeur ziet je niet.
ü Probeer oogcontact met de chauffeur te maken. Zo weet je dat hij jou ook gezien heeft.
ü Laat een vrachtwagen bij een kruispunt altijd eerst door. Je wacht beter een minuutje
langer.

We leerden ook dat de chauffeur ons niet kan zien wanneer we ons in één van de rode zones
bevinden. Je blijft dus het best ver genoeg achter en naast de vrachtwagen staan wanneer je
met de fiets of te voet bent.

Op sneeuwklas
We gingen op sneeuwklas naar Italië, fantastisch! Overnachten deden we in hotel Santoni in Fucine.
Ik kon echt niet wachten.
27/1/2018, eindelijk is het zover, we vertrekken op sneeuwklas met 5A, 6A, 5B, en 6B.
Natuurlijk moesten we eerst onze koffer inpakken. Ik was bang dat ik iets ging vergeten, maar dat is
gelukkig niet gebeurd. Dan was het tijd om afscheid te nemen. Even een traantje wegpinken maar
dat ging snel over.
Het moment was aangebroken. We zaten al klaar in de bus om te vertrekken. Vroemmm! deed de
bus en we vertrokken. Joepieee!
Het was een supergezellige busreis naar Fucine. We hebben muziek beluisterd, spelletjes gespeeld,
een beetje (veel) gesnoept en de film Verschrikkelijke Ikke 2 bekeken. Het was gewoonweg super.
We zijn soms nog buiten onze beentjes gaan strekken en naar het toilet geweest. Daarna was het
hoog tijd om een dutje te doen.
Toen we wakker werden waren we er al bijna. In het hotel hebben we eerst een heerlijk ontbijt
gehad en daarna hebben we ons geïnstalleerd. Met Stef H. en Xander erbij kon het niet meer stuk.
Even later gingen we onze ski’s en skibotten passen. Het was wel wennen en het was wat druk, maar
het was wel leuk.
Vervolgens hadden we een wandeling voor de boeg. We hebben niet alleen gewandeld, maar we
hebben ook veel geravot in de sneeuw.
Toen we terug in ons hotel aankwamen, was het tijd voor het avondeten. We kregen elke avond
heerlijke pasta en als hoofdgerecht gebakken aardappelen of frietjes met een saladebuffet en een
stuk vlees. Het dessert was ook elke avond om van te smullen.
Na het avondeten hadden we onze eerste avondactiviteit : knutselen. We moesten een mannetje
maken uit staafjes van foam. Het was superleuk. Ik was wel moe, maar gelukkig was het slaaptijd.
De volgende dag kwamen ze ons wekken met een liedje. We moesten dan ons al een beetje klaar
maken voor het skiën. Ik had er zin in. Als we ons hadden aangekleed stond het ontbijt al klaar
mmm…
Toen we allemaal hadden gegeten moesten we ons insmeren, naar buiten om onze skibotten aan te
doen en wachten op de skibus. We stapten allemaal in toen de bus er eindelijk was. Het was wat krap
maar het ging wel.
Wanneer we met de skibus aankwamen moesten we klaarstaan om naar boven te gaan. De meester
riep de nummers van onze ski’s en we mochten dan één voor één naar boven gaan.

We begonnen meteen met skiën. Eerst de rugzak met de lunch weg zetten en dan konden we er aan
beginnen. De eerste skidag hadden we een test moeten doen om te kijken bij welke groep we zaten.
1, 2, of 3. Ik zat bij groep 1 en we konden van de steile pistes skiën. Er waren vele soorten liften :
eitjeslift, stoeltjeslift, bandenlift en een pannenkoekenlift. Onze skiuren waren van 10 tot 12 uur en
dan was het lunchpauze. Na de lunchpauze hadden we weer skiles van 13 tot 15 uur.
Doorheen de skilessen moest onze groep ook 11 proeven doen. Je moest minstens 8 op 11 halen
voor je diploma, anders kreeg je er geen. Het waren proeven zoals achteruit skiën, op één been
skiën, 2 pirouetten maken … Ik had schrik dat ik maar 6 op 11 ging halen, maar ik heb 10 op 11
gehaald, een superprestatie!
Ik had ook een beetje mijn angst overwonnen. Want we zijn van een zwarte piste geweest. Dat is de
steilste piste die er is. Ik was toch wel een beetje trots toen :).
Woensdag hadden we maar een half dagje skiën omdat we een wandeling gingen maken door de
vallei. Joehoe! Het was echt een prachtig uitzicht dat we hadden. We moesten wel een beetje
opletten omdat het glad was. Gelukkig ben ik niet gevallen.
Elke dag,na het skiën, kregen we een lekker koekje. Mmm… Na het vieruurtje gingen we ons douchen
en ons klaarmaken voor het avondeten.
Na het lekkere avondeten hadden we natuurlijk ook nog andere avondactiviteiten. Maandag hadden
we negen werken. We moesten negen werken uitvoeren. Bv.: erwtjes van de ene naar de andere
kant brengen, zeep helemaal opmaken, pennen opschrijven, een kaartenhuis bouwen, een
sloffenslinger maken, 80 vliegtuigjes vouwen, een superlange papierenslinger maken en een potlood
klein slijpen. We hadden 8 van de 9 werken volbracht en toen mochten we de leerkrachten 1 min.
bekogelen met sneeuwballen. Hahaha!
Dinsdagavond wat het casinoavond. We konden allemaal spellen spelen en daar geld mee verdienen.
Mijn eindbedrag was 100 euro. Ik vond dit de allerleukste avondactiviteit.
Woensdagavond hadden we een quiz. Stef H., Mats, Xander en ik vormden samen
Team Toppie! Ons team had wel redelijk goed gescoord.

Donderdag hadden we jammer genoeg geen fakkeltocht omdat het te veel sneeuwde. We hadden
wel een leuke spelletjesavond in de plaats. We hadden leuke spelletjes gespeeld en Cedric had
getrakteerd omdat hij jarig was.
Vrijdag was het de laatste avond en konden we wel op fakkeltocht gaan. Daarna kregen we onze
diploma’s en vervolgens hadden we nog een megaleuke dansavond. Het was super!
3/2/2018, de dag van vertrek was aangebroken. Gelukkig gingen we eerst nog 2 uur skiën. Het was
heel fijn, maar het ging ook heel snel voorbij.
Na de lunch gingen we ons opfrissen in het hotel en onze koffer inpakken. Als we klaar waren konden
we beneden de film Shrek kijken. Het was een toffe film.
Wanneer de film gedaan was was het al etenstijd. En na het eten was het tijd om te vertrekken. Ik
vond het jammer maar ik had wel zin om mama, papa en Leen terug te zien.
De terugreis was even gezellig als de heenreis. Nu keken we zelfs 2 films: Shrek 2 en Ice Age. Maar bij
de helft viel ik al in slaap.
Toen ik wakker werd waren we al bijna in Nederland. Eerst hadden we nog wat gebabbeld en toen
was het zover. Eindelijk zagen we het bordje waar ‘Peer’ op stond. Toen de bus stilstond sprong ik
eruit en omhelsde ik mijn ouders en mijn zus.
Meer dan verhalen verteld heb ik die dag niet gedaan. En één ding weet ik zeker.
Dit was een vakantie om nooit te vergeten.

Jasper Cardinaels, 5A

Met z’n allen op sneeuwklassen!!!
Zaterdag 27 januari vertrokken het 5de en 6de leerjaar op SNEEUWKLASSEN.
We hebben een fantastische week gehad.
Met veel sneeuw en veel blije gezichten!
Zaterdag stonden we met veel spanning op de bus te wachten.
Toen de bus er was, zetten onze ouders de koffers in de bus.
Met onze skijassen al aan stapten de leerlingen met de juffen en meesters op de bus. De
mama’s en papa’s wuifden ons nog uit en daarna vertrokken we
naar Italië.
Tijdens de busrit keken we een heel leuke film. Na 14 uur met de
bus rijden, waren we eindelijk in Fucine. Toen we daar waren,
kregen we eerst een ontbijt na die lange reis. Het ontbijt was
eigenlijk net hetzelfde als bij ons: cornflakes, brood, choco, … .
Maar toch was het speciaal omdat het in Italië was.
Daarna mochten we gaan kijken naar onze kamers. Onze kamer
was wel klein, maar super gezellig. We lagen met drie op een
kamer. Mijn kamergenootjes waren Lonne en Janne. We hebben
echt super veel LOL gemaakt.
De tweede dag begonnen we al meteen met skiën. Samen met mijn monitor Johan lukte het
skiën in mijn groep al heel goed. Ik zat in groep 1. Dat was de hoogste groep.
We hebben geleerd om op 1 skilat te skiën en om altijd te kunnen stoppen als er iemand voor
je in skiet. En nog veel meer dingen.
We kregen elke dag een lunchpakket om ‘s middags op te eten na het skiën. Na het eten van
ons lunchpakket gingen we natuurlijk weer skiën.
Het eten ‘s avonds was super lekker want we kregen als voorgerecht elke dag pasta. Daarna
kregen we nog aardappeltjes en vlees maar dat heb ik niet altijd gegeten. Als we klaar waren
met eten deden we elke dag een avondactiviteit. Ik vond de casinoavond de leukste avond. Ik
mocht een spel uitleggen en zelf ook spelletjes spelen. We hebben ook een fakkeltocht gehad.
Het was wel heel mooi met al dat vuur. Maar ik was wel een beetje bang dat dat vuur in mijn
haren terecht zou komen ofzo.
Ik vond sneeuwklassen echt heel leuk! Ik
heb echt geen moment gehad dat ik naar
huis wou. Ik zou zeker nog eens willen gaan
met al mijn vriendinnen.
Ik heb veel bijgeleerd door onze monitor.
De dingen die ik heb geleerd zal ik nooit
vergeten. Ook alle leuke avonden zal ik niet
zo snel vergeten.
Sofie, een enthousiaste leerling uit 5B

Sneeuwklas 2018. Wil je meer weten over deze onvergetelijke reis?
Los dan het kruiswoordraadsel op! (kinderen en leerkracht 6°B)

Het avontuur van de thuisblijvers
Mijn klasgenoten gingen op sneeuwklas.
Ik zou ook heel graag meegegaan zijn
maar de dokter besliste daar helaas anders over omwille van mijn arm.
Ik vertel jullie graag over mijn avontuur hier op school.

Maandag 29 januari, de eerste dag zonder mijn klasgenoten. Beetje vreemd om maar met zo
weinig 5de en 6de klassers op de speelplaats aan te komen
Juf Kim heeft ons goed onthaald en we zijn meteen begonnen met een reclame webquest. Dit
was best wel leuk.
Zo leuk dat het al snel middag was en de bel al ging. Nadat we lekker hadden gegeten en
gespeeld moesten we weer naar de klas.
Deze keer was meester Ralf aan de beurt om ons te entertainen. Van hem mochten we
spelletjes spelen op de chromebooks.

Dinsdag en donderdag waren voor mij de topdagen. Bart Tilmans, DE stadsfotograaf kwam
telkens ‘s namiddag langs. Hij kwam ons alles leren over de wereld van de fotografie. Op
dinsdag maakten we kennis met het fototoestel en mochten we zelf foto’s maken. Op
donderdag was het tijd om zelf model te zijn. Bart stond dan achter de lens. Achteraf heeft
Bart ons de bewerkte versies bezorgd. Een mooie herinnering aan leuke dagen.

Op woensdag en vrijdag hebben we ons bezig gehouden met het maken van stopmotion en
claymotion filmpjes. Wat een uitdaging. Eens we dit zelf onder de knie hadden, mochten we
de leerlingen van het 3de leerjaar ook gaan uitdagen om samen met ons een claymotion
filmpje te maken. Samen hebben we een filmpje gemaakt met de naam “de reusachtige rots”.
Ook hebben we nog een magisch filmpje gemaakt.
Het was een leuke week met als thema “media”. Ik heb veel nieuwe dingen bijgeleerd maar de
fotografie vond ik het meest interessant.
En wat was ik blij dat het weer maandag was, weer samen met mijn vrienden en vriendinnen
in de klas.

Loridana Mandervelt, 5A

Het zesde op bezoek bij het middelbaar
22 februari
De schoolbus van TIO stond ons al op te wachten om ons naar de school te brengen. Iedereen
had er zin in. Daar aangekomen stonden leerkrachten en leerlingen voor ons klaar om ons
verder te helpen.
We werden in groepjes gezet en met heel wat gereedschap en een stappenplan waren we klaar
voor het harde werk. Iedereen stak zijn handen uit de mouwen en na 3 uurtjes werk hadden
we een hele mooie gsm houder. Bedankt TIO.

7 maart
Die dag waren we klaar om naar Don Bosco in Helchteren te gaan. We keken ernaar uit.
Samen met nog andere scholen werkten we die dag aan heel wat technische proefjes. Het was
een mix van ontdek- en doestanden.
Er waren workshops van wiskunde, fysica, 3D ontwerpen, programmeren van kleine robots
enz.
Bij de doestanden maakte iedere bezoeker een klein werkstukje dat we als aandenken mee
naar huis mochten nemen. Leuk toch?

16 maart
We gingen te voet naar het college en daar aangekomen mochten we direct naar de grote zaal.
Na een welkomstwoord kregen we uitleg over wat we die dag allemaal gingen doen.
Er werden al veel spelletjes en lessen klaargezet: rondleiding met iPad, taal, toets Latijn,
chemie en nog andere vakken.
Met de spelvormen konden we punten winnen en de winnaar verdiende een prijsje. We
hebben allemaal ons best gedaan voor de groep en goed samengewerkt. Een hele leuke dag,
we proefden al van het middelbaar . Daar kijken we echt wel naar uit.
Berre en Robbe 6A

Sponsorloop
Op donderdag 30 maart ging onze jaarlijkse sponsorloop door. De kleuters en de leerlingen
van de lagere school zochten sponsors voor hun gelopen rondjes. En dat deden ze zeer goed!
Dikke pluim voor al onze lopers en een MEGA-dankjewel aan alle sponsors!
Deze opbrengst gaat naar een project van Broederlijk Delen in Oeganda, naar leuke uitstapjes
tijdens het schoolproject 'Dieren' en de uitbouw van de speelplaats.

Paasmandjes
Naar jaarlijkse gewoonte maakten de kinderen van het zesde leerjaar paasmandjes. Deze
werden gevuld met heerlijke paaseitjes die aangekocht werden met geld dat de kinderen
spaarden in de klas. Op donderdag 29 maart werden deze lekkernijen bezorgd aan de
bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Antonius te Peer. Op die manier bezorgden we heel
wat mensen een vervroegd paascadeau. (foto: leerlingen 6°B)

Belangrijke data 3de trimester
Zat 14 april: 30 + fuif
Zo 15 april: eerste communie
Ma 30 april: lokale verlofdag
Di 1 mei: dag van de arbeid
Ma 7 mei: algemene infoavond voor nieuwe ouders, kinderen geboren in 2016
Do 10 mei: Hemelvaartsdag, vrij
Vr 11 mei: brugdag
Zon 13 mei: Vormsel/ moederdag
Woe 16 mei- vrij 25 mei: project Dieren
Zat 26 mei: schoolfeest
Do 31 mei: schoolsportdag lager
Zo 10 juni: vaderdag
Do 28 juni: proclamatie 6de leerjaar

Wistjedatjes
- De verkoop van de pizza’s was een succes. Bedankt voor de steun aan onze sneeuwklas.
- Na Pasen wordt de soepbedeling stop gezet. Dank aan alle soepouders.
- Donderdag 29 maart hielden we een sponsorloop ten voordele van Broederlijk Delen
(Oeganda), voor de onkosten van het project Dieren in mei en om onze speelplaats verder
uit te bouwen. Dank aan Johan Braekers. Hij zorgde voor een gratis flesje water voor alle
dorstige lopers.
- Er blijven veel brooddozen, mutsen,… liggen aan school. Kom gerust een kijkje nemen
bij de verloren voorwerpen.
- Wij zijn nog altijd blij met lege inktpatronen en batterijen.

