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Fluo-actie  

Op vrijdag 5 april sluiten we de 
fluo-periode af op school.  Van-
af dan blijven de fluo-hesjes op 
school zodat de leerlingen ze 
wel kunnen dragen tijdens uit-
stappen.  

Om alle leerlingen te belonen voor hun inzet 
organiseren we in de lagere school een speel-
namiddag.  

De leerlingen kunnen beurtelings op de speel-
plaats met spelkoffers aan de slag kunnen en 
binnen met gezelschapsspellen.  

Schoolfeest zaterdag 22 juni 

De voorbereidingen zijn reeds in volle gang.  
Ook onze leerlingen hebben hier al hun beste beentje 
voorgezet in het ontwerp van de affiche.  
Deze leerlingen mogen zich trotse winnaar noemen 
van onze ontwerpwedstrijd en gaan samen aan de slag 
om een mooie affiche te ont-
werpen: 

Julie 2A, Lorett 2A, Yousra 2A, 
Lièsse 4B, Fatima 5A, Christine 6A, Sa-
rah 6B, Hafsa, 6B   

      PROFICIAT! 

Vastenactie Welzijnsschakels 
Onze leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar hebben zich de voorbije weken 
ingezet om geld in te zamelen voor de jaar-
lijkse vastenactie.  

Ze knutselden zelf popjes 
van schoonmaakdoekjes die ze op de markt 
hebben verkocht.  

De opbrengst van deze verkoop,  €500, zal ge-
bruikt worden om een aantal gekregen fietsen 

rijklaar te maken. Deze fietsen zullen geschonken worden aan 
de Welzijnsschakels van Boom.  

 

 

Paasvakantie 

De paasvakantie start op maandag 8 april en eindigt op maandag 22 april met Paasmaan-
dag. We verwachten alle leerlingen fris en uitgerust terug op school op dinsdag 23 april.   

Pasen  

’t Is Pasen”, zei de vink 
en sloeg een liedje van plezier. 
En de merel op het dak, in zijn beste 
pak, 
zong ook al dat het Pasen was, 
van tierelierelier. 
En de klokken luiden luid 
boven alle vogels uit: 
’t is Pasen, alleluja. 

“’t Is Pasen”, zei de wind 
en blies de wolken op de vlucht 
en het zonnetje dat scheen dwars door 
alle nevels heen 
De bloemen staken overal hun kopjes 
in de lucht. 
Alle dingen werden blij, 
want de droefheid ging voorbij. 
’t Is Pasen, alleluja. 

’t Is Pasen overal 
voor alle mensen, klein en groot 
en met Pasen ieder jaar 
dan vertellen wij elkaar, 
dat Jezus wonderbaarlijk 
is verrezen van de dood. 
’t Is Pasen, alleluja. 
Jezus bracht het licht 
en iedereen wordt vrij. 



KLEUTERSCHOOL 

Datum  Activiteit  Voor wie? 

Dinsdag 2 april  welkomdag  Bijenkorf, Vogelnestje, 
Vlindertuin 

Donderdag 4 april 
paasfeest  Alle kleuters 

Tentoonstelling in de namiddag  Vuurtoren, Duikboot 

Vrijdag 5 april  Fluo fuif, afronding van de gele hesjes  Alle kleuters 

Maandag 8 april tot 
maandag 22 april  paasvakantie  Alle kleuters 

Dinsdag 23 april 

Bib bezoek  Vuurtoren 

toneel  Vlindertuin, Bijenkorf, Vo-
gelnestje, Boomhut 

Instap nieuwe kleuters  Vlindertuin, Vogelnestje, 
Bijenkorf 

Maandag 29 april  Bib bezoek  Boomhut 

Woensdag 1 mei  Dag van de arbeid : geen school  Alle kleuters 

Donderdag 2 mei  Naar de kinderboerderij  Alle kleuters 

Vogelnestje - juf Mieke 
en juf Klaar 

 boerderij 

Boomhut - juf Katrin en juf 
Charlotte 

 week zonder thema 

 boerderij 

Elfenbos - juf Nelly en juf 
Daniella 

 Pasen 

 huis- en 
boerderij-
dieren 

Bijenkorf - juf Anne en 
juf Kirsten  

 Pasen 

 nieuwe vriendjes 

 boerde-
rij 

Vuurtoren - juf Katleen, juf 
Charlotte en juf 
Chelsea  

 Pasen 

 boerderij 

Vlindertuin - juf Ilse en  juf Kirsten 

 Pasen 

 zonder thema 

 boerderij 

Duikboot - juf Marina en juf 
Daniella 

 Pasen 

 boerderij 
 



LAGERE SCHOOL 
Datum Korte omschrijving van de activiteiten met vermelding van  

uur, plaats,… Klas 

maandag 1 april 2019 

Stagiaires in 2a 2a 
Pe(s)tjesdag: iedereen komt met een petje naar school, ac-
tiedag tegen pesten alle klassen 

Themaspeeltijd: Stoepkriijt alle klassen 

dinsdag 2 april 2019 Sport en spel  2b 
Zwemmen:  B-klassen om 13u. A-KLASSEN om 13.30u. 1ab + 4ab + 6ab 

woensdag 3 april 2019 Paasspel eerste graad 1a + 1b + 2a + 2b 

    

donderdag 4 april 2019 
Voetbalinitiatie voetbalvelden De Schorre ( 09.30 - 11.30u.) 4a + 4b 

Doebeurs Mechelen 6a + 6b 

Sport en spel 3a + 3b + 5a + 5b 

vrijdag 5 april 2019 Sport en spel 2a 

Fluo-activiteit: Slot fluo-actie alle klassen 

zaterdag 6 april 2019 start paasvakantie alle klassen 

Opening nieuwe bib   

zondag 21 april 2019 Pasen   

    

maandag 22 april 2019 Paasmaandag: vrijaf alle klassen 

    

dinsdag 23 april 2019 
Sport en spel 2a 
Zwemmen:  B-klassen om 13u. A-KLASSEN om 13.30u. 
(laatste zwembeurt) 1ab + 4ab + 6ab 

woensdag 24 april 
2019 

Stagiaires in 2a 2a 

Bib (zie briefje in agenda) 4a + 4b 

donderdag 25 april 
2019 

Boekvoorstelling "Book in a box" 5a + 5b 

Bibliotheekbezoek 2a + 2b: boeken + kaart in rugzak 2a + 2b 

Sportofdag in Hemiksem 4a + 4b 

vrijdag 26 april 2019 Sport en spel 2b 

    

dinsdag 30 april 2019 Sport en spel (sporthal Braxghata) 1a + 1b 

Bib: Vergeet je boeken en bibkaart niet! 3a + 3b 

woensdag 1 mei 2019 Feest van de arbeid: vrijaf alle klassen 

    

donderdag 2 mei 2019 Sportdag Atheneum: zie brief 1a + 1b + 2a + 2b 

    

vrijdag 3 mei 2019 Juf Ann en juf Thekla op nascholing 2a + 2b 

Rapport alle klassen 



Vrije plaatsen op onze school :  
 
kinderen van het geboortejaar 2013 : 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar  2014: 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar 2015 : 6 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2016: 6 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2017: 12 
leerlingen voor het eerste leerjaar : 0 vrije plaatsen 
 
Indien u uw kind wenst in te schrijven, gelieve op voorhand hiervoor een afspraak te maken met de directie via 
het nummer 03 / 880 27 40 of anne-mie.coopman@dekade.be   
Bij de inschrijving brengt u de sis-kaart of de identiteitskaart mee van uw kind.  

Nieuws uit de oudergroep 
Dinsdag 02 april is onze vol-
gende oudergroep. Er komen 
dan 2 studentes mondzorg 
een workshop/ infomoment 
geven over tandzorg met als 
thema’s tanden poetsen, 

mondhygiëne, gezonde voeding en tandartsbezoek. 

 
Deze workshop start om 13u30 en duurt tot 
15u30, en gaat door in de vergaderzaal op de 2de 
verdieping. 
 
Bij voorkeur inschrijven, zo hebben we een 
zicht op met hoeveel ouders we zullen zijn.   
Gelieve uiterlijk tegen maandag 01/04/2019 in te 
schrijven via het strookje aan de brief die werd 
meegegeven of een berichtje of mailtje te sturen 
naar juf Griet (brugfiguur). 
 
 
Eveneens op dinsdag 2 april brengen we in de 
namiddag een bezoek aan OLVI Middenschool met 
ouders van leerlingen uit het vijfde of zesde leer-
jaar.  Hiervoor kon ook ingeschreven worden. Voor 
late beslissers: we spreken af aan de blauwe poort 
op de speelplaats van de lagere school. Vandaar 
wandelen we samen naar de Middenschool. Fatma 
van het CLB zal ons vergezellen om eventueel te 
vertalen indien nodig.  We zijn terug bij ons op 
school om 15.30u.   

Nieuws uit de leerlingenraad 

 de evaluatie van de  
toiletactie:  
Dit is wat de leerlingen von-
den:  
+  hoe meer je de controle 
deed, hoe makkelijker dat 
het liep, vooral de lln van 1-2-3 luisterden 
wel. 
+ het ontwerpen van de affiches zelf was 
een leuke activiteit 
+ de affiches die zichtbaar waren in de toi-
letten was leen goed idee.   
Leerlingen van 4 – 5 – 6 luisterden niet zo 
goed, er werd soms  onbeleefd gereageerd 
door de ouderen.  
Bij stemming is het naar de toekomst ge-
zien beter om een ganse week de actie uit 
te voeren, niet verspreid. Misschien per 
toilet 2 lln zetten, is leuker en beter om te 
controleren.  

 de fluo-fuif:   de fuif zelf gaat niet 
door, wel een actie in  2 delen : buitenspelen 
en binnenspelen. De leerlingen zouden kun-
nen helpen bij de buitenspelen ( nog even te 
bekijken met de werkgroep). 

 Radio Hallo :  
Deze actie start na de paasvakantie op 25 
april, vervolgens elke donderdag van 12.45u 
tot 13:15u. Er komt een nieuwe draagbare 
box in de turnzaal, we zeten dan de ramen 
open. Leerlingen van de leerlingenraad mo-
gen de muziekkeuze bepalen voor de leer-
lingen van 1 tot 6 . Ze geven vooraf een usb-
stick aan meester Geert met een lijst welke 
liedjes erop staan. Issam zorgt tegen 1 april 
voor een proefversie ! 

Meester Geert en juf Gerda 

Voor de boekenwurmen: de nieuwe bib gaat open!  


