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Ski - vakantie 

In Oostenrijk spreken ze er nu nog over…. wat een 

fantastische bende skiërs er langs kwam tijdens de 

krokusvakantie! 

Enkel positieve punten over deze alweer geweldige 

editie: goed weer; plezante sfeer; prachtige 

playback; snelle skiërs; lekker eten; …. 

Superlatieven tekort om onze skireis te 

omschrijven.  

Op de skifuif werden de ski – brevetten weer 

uitgedeeld en vierden we onze skireis uitgebreid.  

Volgend jaar stappen we de bus op zaterdag 22 

februari 2020 weer eens op! 😊   

 

 

 

 

  

 

 

Pyjamadag  

Naar jaarlijkse gewoonte namen we  
deel aan de nationale pyjamadag van  
Bednet. 
 
Vooral om Bednet in de kijker te zetten. 
Deze organisatie zorgt ervoor dat langdurig zieke 
kinderen ook les kunnen volgen. 
 
Ook op onze school zijn we zeer dankbaar dat we 
daar gebruik kunnen van maken. 
Onze kindjes vielen dan ook als roosjes in slaap in 
hun prachtige pyjama - outfits! 
 

                                                                 
 
 
Jeugdboekenmaand 

De maand maart was de jeugdboekenmaand. 
 
Er waren diverse dingen die werden aangeboden: 
lezingen van auteurs, kennismakingen met de bib 
in de vorm van een spel, boekenbingo, bibster 
Quest, …. voor ieder wat wils. 
 
Het thema van de jeugdboekenmaand was 
‘vriendschap’. 
 
Om dit extra in de kijker te zetten, kochten we 
met de school voor elke klas een leuk boekje over 
vriendschap aan.  
 
En zo waren onze juffen en meesters ook weer 

gelukkig! 😊  
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Applausdag 
Vrijdag 21 maart, de schoolpoort werd versierd 
met ballonnen. Er stond iets te gebeuren… 
Vanaf acht uur stond een aantal leerkrachten, 
versterkt door Lisette, aan de poort om de 
fietsende ( en ook stappende ) kinderen te 
verwelkomen met een heus applaus. De zeer 
vroege vogels die al in de voorschoolse opvang 
zaten bestegen opnieuw hun ijzeren voertuig om 
het stukje van de Luikerweg voor een tweede keer 
die dag al trappend af te leggen. Natuurlijk MET 
applaus deze keer. De dag stond in het teken van 
zij die op een sportieve manier naar school komen.  
( Proficiat ook aan een aantal sportieve ouders en 
grootouders) 
 
Onze nieuwe fietsenstalling was voor het eerst dit 
schooljaar te klein. Zalig!! 
We waren tevreden, we slaakten een zucht 
en ademden iets minder vervuilde lucht. 
 
Toneel 1 – 2  
Het was opendeurdag in het laboratorium van Miss 
Wifi en Koebrev.  
Miss Wifi heeft een plan gemaakt om de eerste 
vrouw te zijn die naar de maan reist. Alle 
experimenten draaien daarrond. 
 
Voor een uurtje lang mochten wij toekijken naar 
de testen, experimenten en onderzoekingen. 
We mochten zelfs in het geheim van Koebrev, de 
geniale uitvinding met raketten zien. 
Wanneer blijkt dat Miss Wifi kleurenblind is komt 
het hele maanproject op de helling te staan, maar 
Koebrev wil wel in haar plaats gaan. 
 
Tot ze net voor de start van de reis naar de maan 
beide tot het besef komen dat ze verliefd zijn op 
elkaar. De reis naar de maan stellen ze nog even 
uit, is het besluit. 
 

Welke data zijn nog belangrijk voor onze  
2 laatste maanden school? 
 
                    APRIL (na de vakantie) 
26/04  1e sessie ZWEMMEN voor 3KK  

(2 – wekelijks op vrijdag) 
27/04 VODDEN EN SCHROOT 
 
 
 
 
 
 
                          MEI 
01/05  VRIJAF 
10/05 RAPPORT 4 LS 
11/05 VORMSEL 
13/05 SPORTDAG LS 
16/05 SPORTDAG KS 
19/05 EERSTE COMMUNIE 
 
 

Gezondheidsdag 
Op maandag 1 april 2019 was er onze ‘gezondheidsdag’. 
We startten de dag met aerobics o.l.v. meester Gert, die 
ons deed zweten.  
Dan konden we gaan ontbijten. Iedereen bracht een 
kommetje en dergelijke mee om aan te schuiven aan ons 
rijkgevuld buffet. De kleuters konden genieten in de 
refter. 
 
Voorts werd er in de klassen ook nog nagepraat en 
geleerd over gezonde voeding en het belang van veel 
bewegen!  
 
Leerrijk; maar vooral “gezonde dag” was dat! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
          

                                     25/05 SCHOOLFEEST 
        JUNI 
07/06 RECEPTIE HELPERS EN COMMUNICANTEN 
10/06 VRIJAF 
12/06 OUDERCONTACTEN KS (exclusief 3KK) 
26/06 RAPPORT 5: LS + 3KK → 

OUDERCONTACTEN  
27/06 SCHOOLREIS (niet voor jongste kleuters) 
28/06 LAATSTE SCHOOLDAG (enkel voormiddag) 
 
 
 
 
 

MEI - JUNI 2019 (Wat  na deze nieuwsbrief nog moet komen.) 

NA DE VAKANTIE KUNNEN WE OOK S MIDDAGS OP DE SPEELTUIN NAAST DE SCHOOL GAAN RAVOTTEN. JOEPIE!!!  
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