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 Kalender 

09/03 
American games 5de 

zwemmen 1 en 2 

11/03 Basket 5 en 6 

14/03  jeugdboekenweek 

15/03 broodviering 1ste lj 

16/03 
Cult.voorst. 3 tot 6 

zwemmen kleuters 

18/03 Med.onderz. kleuters 

23/03 Zwemmen 1 en 2 

24/03 Med.onderz. kleuters 

25/03 
Med.onderz. kleuters 

Spelinstuif 1 en 2 

27/03 kleutersportdag  

30/03 Zwemmen 5 en 6 

06/04 PAASVAKANTIE 

20/04 

Cult.voorst. kleuters 

instapdatum kleuters 

zwemmen 5 en 6 

24/04 lenterapport 

27/04 Zwemmen 5 en 6 

28/04 Oudercontacten lager 

29/04 
Studiedag leerkr. 

Nm: atletiek 4-5-6 

01/05 vrijaf 

04/05 Zwemmen 5 en 6 

05/05 Schaatsen kleuters 

10/05 

Eerste communie 

Moederdag 

ontbijtkorven 

11/05 Zwemmen kleuters 

PICARNAVAL 
De week voor de krokusvakantie nam de carnavalsgekte het over in de school. Ie-

dere dag mochten de kinderen zich tonen met één of ander carnaval attribuut:  

op maandag zetten de kinderen gekke hoeden op, op dinsdag trokken ze gekke 

schoenen aan, op woensdag veranderden de haren in de vreemdste kapsels, op 

donderdag verscheen er een gekke bril op hun snoet en op vrijdag was het mooi 

weer en trok de carnavalstoet uit met een carnaval wagen op kop!  



          TAALCARAVAN 
De taalcaravan stond weer in 
onze school.  Deze zat vol 
‘talige’ spelletjes. Van groot 
tot klein werd er in de klassen 
een uurtje vrij gemaakt om 
hiermee kennis te maken. Bij 
de kleinsten sprongen de 
leesmoeders bij om hen te 

begeleiden. Waarvoor dank! 
 

 SPROKKELS UIT Voorbije activiteiten 

De kinderen van 5 en 6 

maakten kennis met 

CHILD FOCUS, een orga-

nisatie die vermiste per-

sonen helpt opzoeken. 

Ze kwamen ook heel 

wat te weten over de gevaren van het inter-

net. In de computerlessen werden de lessen 

verder uitgewerkt. 

L e g o  W e D o  
De kinderen van het vijfde de-
den mee aan dit project . Ze 
bouwden projecten met mecha-
nismen en verbindingen van 
LEGO WeDo materiaal en pro-
grammeerden de aandrijfmotor 
met LEGO WeDo software. Uit-
dagingen waren: het bouwen 
van dansende vogels en een 
voetbalspel.  De twee mechani-

sche vogels moesten ze zo programmeren dat ze konden dansen en fluiten.  Bij het voetbalspel maakten ze een 
doelschieter en een doelman.  De doelschieter moest een propje papier kunnen wegschieten, de doelman het 
propje tegenhouden.  Ze werkten in team en het is hen natuurlijk gelukt! (het 6de ging op 5 maart!) 

GEBOORTEN 

Sara , °4 december 2014, zusje van Rumeysa en Sena Polat. 
Janne, °14 december 2014 zusje van Stan Vaes K4A. 

Liam, ° 21 november 2014, broertje van Noa Concordia ( K1A) 

Gust, ° 5 januari 2015, broertje van Daan Gevaert ( K4A) 

Noah, ° 6 januari 2015, broertje van Alyssa Corneillie ( K3A) 

Asya, ° 9 januari 2015, broertje van Ilayda Senturk ( 2A) en Samet (K4A) 

Leon, ° 9 januari 2015, broertje van Hera Lowet ( K5A) 

Artuur, ° 20 januari 2015, broertje van Viktor Timmermans ( K1B) 

Viktor, ° 3 februari 2015, kleinzoon van meester Marc ( ICT) 

PICARDPARTY 

De Picardparty, 
georganiseerd 
door ons ouder-
comité, bracht 
kinderen en ou-
ders samen in 
een gezellige 
carnavalssfeer.  

Overlijdens 

Alfons Sas, +10 februari 2015, 

opa van juf. Kelly ( K2B) 

Louiza Caers, +17 januari 

2015, opa van Hanne Engelen

(2B) en Roxanne ( 1c )  


