
  Nieuwsbrief  
           Pasen 2022    

Beste ouder(s) 
 

Het tweede trimester zit er al weer op. Wat vliegt de tijd toch snel…  

Overal draaien de klassen weer op volle toeren, dat mocht ook wel na een lange  

periode van telkens opnieuw weer te moeten schakelen op online lesgeven. Het  

terug samen kunnen spelen, delen en leren van elkaar doet  

de kinderen echt wel goed!  

We wensen iedereen dan ook een deugddoende vakantie  

en een vrolijk Pasen! 

 

Het schoolteam en de directie 

 
 

Te onthouden data  

 
Weekend van 30 april en 1 mei - Vormsel 
 
Woensdag 4 mei - mamafeest in K2 en K3 
 
Zaterdag 7 mei - Eerste communie 
 
Woensdag 11 mei tot vrijdag 13 mei - zeeklassen L3 
 
Vrijdag 20 mei - schoolreis voor L1 en L2 / avondhappening schoolfeest    
 
Donderdag 2 juni - schoolreis voor L3, L4, L5 en L6 
 
Vrijdag 3 juni - pedagogische studiedag 
 
Maandag 13 juni - digitaal oudercontact voor het kleuter 
 
Donderdag 16 juni - live oudercontact voor het kleuter 
 
Dinsdag 21 juni - K3 slaapt op school 
 
Donderdag 23 juni - live oudercontact voor het lager 
 
Vrijdag 24 juni tot zondag 26 juni - surfweekend voor L6 
 
Maandag 27 juni - sportdag voor het lager 
 
Donderdag 30 juni - afscheid van L6  
 
Op donderdag 30 juni eindigt de school om 11.45u. / GEEN opvang) 
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Fruit op woensdag  
 

De afgelopen maanden konden de kinderen  

wekelijks op woensdag genieten van een stuk 

fruit of groente. Dankzij de vele helpende  

handen werden het fruit en de groenten vlot  

verdeeld over de klassen. Het project ‘Oog voor 

lekkers’ loopt af eind april, vanaf mei brengt  

iedereen dus zelf weer een stuk fruit of 

groente mee. Hierbij nog eens een  

welgemeende dankjewel aan alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s die hun steentje 

bijdroegen. Heel fijn om op zo’n enthousiasme te kunnen rekenen! 

 

Een nieuw gezicht in de opvang 

 

Deze week verwelkomden we een nieuw gezicht in de opvang. Juf Vicky vervangt 

juf Evi die voorlopig uit is tot het einde van het schooljaar. Juf Vicky neemt de  

naschoolse opvang kleuter voor haar rekening samen met juf Angelina, ze doet het  

middagtoezicht op de speelplaats lager en ondersteunt juf Hajar op  

woensdagnamiddag. Welkom, Vicky! We hopen dat je je snel thuis mag voelen  

Op ‘t Hoge…  
 

Schoolfeest - light versie   NIEUWE DATUM 20 MEI 2022 
 

In de schoolkalender die in september meegegeven werd stond het schoolfeest 

gepland op zaterdag 21 mei. Door de corona-omstandigheden kon een heel lange 

periode niet live vergaderd worden, ook wisten we niet wat mogelijk en haalbaar 

zou zijn. De voorbereidingen die steeds in samenspraak met de ouderwerkgroep  

en een kernteam leerkrachten van de school gebeuren, werden dan ook even on 

hold gezet. Aangezien we het allemaal heel fijn zouden vinden om nog eens met z’n 

allen samen te komen, maar het geen haalbare kaart is om een groots schoolfeest  

met optredens op poten te zetten, kiezen  

we ervoor om een light versie te houden  

op vrijdag 20 mei na school.  

We hopen dan ook dat we heel veel  

kinderen en ouders mogen verwelkomen! 

Meer info volgt binnenkort. 

  



Sociale vaardigheden in de kijker - Op ‘t Hoge zijn we geluksvogels 
   

In de maand januari stelden we Dipper voor, een vogel die de kinderen leerde om 

zichzelf te zijn en na te denken over hun talenten.  

Dat er op school heel veel talent zit, wisten we al  

máár onze talentenshow toonde meer dan ooit dat  

er op onze school zoveel kinderen zitten met talent  

waarvan we nog niet wisten. Ook de leerkrachten  

en de mensen van de opvang toonden heel graag 

hun talent aan de kinderen.  

 

In de maand februari leerden we Mingo kennen, een vogel 

die het leven eerst wat somber inziet. Al snel ontdekt hij  

dat dingen op een andere manier bekijken, zorgt  

voor een veel blijer en gelukkiger gevoel. Met zijn roze bril 

op bekijkt hij de wereld een stuk positiever. Deze  

boodschap wou hij dan ook aan de kinderen meegeven.  

Tijdens de brillenparade vlak voor de krokusvakantie  

konden we met volle teugen genieten van de  

prachtexemplaren die de revue passeerden.  

 

Begin maart werd dan Hokko voorgesteld, een heel zorgzame en lieve vogel die 

blij en gelukkig wordt wanneer hij anderen kan  

helpen. Hij leert de kinderen dat het belangrijk is  

om te delen. Tijdens het project Broederlijk delen 

leerden de kinderen Isis kennen die een strijd  

voert tegen grote bedrijven die het goud in haar 

leefgebied willen bemachtigen. De opbrengst van 

het sober maal en de sponsortocht schenken we  

dan ook integraal aan Broederlijk delen. 

We haalden een bedrag op van 3256,03 euro op,  

wat een fantastisch  

mooi bedrag is!  

Dankjewel aan allen! 

 

 



Samen spelen, samen delen en samen leren… HEERLIJK! 

 

    KBK- boomplantactie met de zesdeklassers                 De zandbak kon na 

     lange tijd weer open 

  

                  
   

 

 

   

 

 

 

 

       Carnavalsoptocht voor de bewoners van  

                            WZC ‘t Hoge                  

             De kleuters naar het  

           poppentheater in vives 

 

 

 

 

 

 

           Stokbroodjes bakken tijdens  

    Kennismaken met de wereld van STEM          de moestuinsamenwerking  

                         met vives 

 

 

 


