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Beste ouder(s) 

Het tweede trimester zit er op. De twee weken vakantie zullen deugd doen om 

eventjes op adem te komen na een periode van veel zieken. Dit zowel bij de  

kinderen, leerkrachten als het ondersteunend personeel. Soms is het wel wat  

puzzelen geweest om alle klassen en de opvang te bemannen. Dankzij de inzet en 

flexibiliteit van iedereen zijn we hierin geslaagd.  

Ook dit trimester viel er weer heel wat te beleven. Er was opnieuw een fijne  

samenwerking met Vives. Onze kleuters gingen kijken naar een poppentheater van 

docent Steve Coorevits. K2, K3, L3, L4 en L5 gingen moestuinieren. Een aantal 

leerlingen van L5 en L6 nam deel aan een project Digimobile waarbij ze hun STEM-

talent konden ontwikkelen, het project loopt ook door in het derde trimester. K2 en 

K3 ging naar de sterrenwacht Beisbroek. L3 ging in Kortrijk op zoek naar sporen uit 

het verleden. De leerlingen uit L1 beleefden twee mooie dagen op de boerderij.  

K0, K1 en K2 konden zich dan weer uitleven op hun  

sportdag in de Toverplaneet. L6 bezocht het museum  

Texture en nam deel aan een muzisch labo.  

En… ook in het derde trimester staat er nog heel wat te 

beleven! 

Enkele belangrijke data voor de komende weken 

Maandag 17 april           Welkom aan Neal, Kasper,    

        Clara, Bavo, Edith en Anna, 

        onze instappertjes in de  

        peuterklas! 

Woensdag 19 april     Laatste keer fruit op school 

Weekend van 29 en 30 april  Vormsel 

Maandag 1 mei     Dag van de Arbeid 

Dinsdag 2 mei     Lokale vrije dag      

Zaterdag 13 mei     Eerste communie 

Maandag 15 tot woensdag 17 mei Zeeklassen - L3 

Donderdag 18 mei     Hemelvaart 

Vrijdag 19 mei     Vrijaf 

 



  

Vrijdag 26 mei     Schoolreis L1 en L2 

Maandag 29 mei     Pinkstermaandag 

Donderdag 1 juni     Schoolreis L3, L4, L5 en L6 

Zaterdag 3 juni     Schoolfeest 

Donderdag 7 juni     Papafeest K2 en K3 

Vrijdag 9 juni      Pedagogische studiedag 

Maandag 12 juni     Oudercontact kleuter 

Donderdag 15 juni     Oudercontact kleuter 

Dinsdag 27 juni     Oudercontact lager 

Dinsdag 27 juni     K3 blijft slapen op school 

Vrijdag 30 juni     Afscheid L6 

Op vrijdag 30 juni eindigt de school om 11.45u./GEEN opvang 

 

Juf Mieke uit L4 gaat met pensioen 

Na een loopbaan van 41 jaar gaat juf Mieke met pensioen. Op  

vrijdag 28 april trekt juf Mieke de klasdeur achter zich dicht. Het  

zal zowel voor de kinderen als het schoolteam vreemd  

aanvoelen om haar vertrouwde aanwezigheid te moeten missen. 

Juf Mieke had altijd een luisterend oor voor al haar kinderen. We  

willen haar bedanken voor de jarenlange toewijding aan de school 

en de kinderen. En... we wensen haar alle geluk toe! 

De kinderen van L4 gaan het derde trimester verder op stap met juf 

Hannah Decherf. Welkom Juf Hannah! 

Nieuwe gezichten op school 

 

Juf Emmy Deweer komt ons team halftijds versterken na de  

paasvakantie. Ze zal aan de slag gaan in L2 op dinsdag– en  

donderdagnamiddag, in L6 op vrijdag en tenslotte als zorgjuf in L5 en 

L6. Van harte welkom juf Emmy! 

 

Juf Hélène Biebuyck is reeds werkzaam bij ons sinds januari. Juf  

Hélène is de zorgjuf van L1, L2 en L3. Ze nam tevens het engagement 

op om met onze anderstalige nieuwkomers verder op weg te gaan. Het 

aanleren van het Nederlands begint zijn vruchten af te werpen. Onze 

anderstalige nieuwkomers kunnen zich al aardig uitdrukken in het  

Nederlands. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Afwezigheid mevrouw Barbara 

Wegens een tweede operatie aan de voet zal mevrouw Barbara na de paasvakantie 

nog niet kunnen starten. We wensen haar alvast een spoedig herstel toe! 

Vastenactie  

Dit jaar steunen we met onze vastenactie de slachtof-

fers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Van peu-

ter tot L6 werd een sponsortocht georganiseerd. Onze 

allerkleinsten lieten zich sponsoren voor een wandel-

tocht van 1 km, onze oudste leerlingen stapten 7 km. 

Alvorens de wandeltocht aan te vatten was er een  

moment van verbondenheid met de slachtoffers. We 

maakten met zijn allen een kring op de speelplaats en zongen het benefietnummer 

‘People Help the People’. Deze actie bracht maar liefst 3894 euro op! Dankjewel 

aan allen! 

Jeugdboekenmaand  

De maand maart is jeugdboekenmaand. We wil-

den deze keer vooral inzetten op het bevorderen 

van het leesplezier. Er was een warme oproep 

om een foto te sturen met een boek waar de kin-

deren gelukkig van worden. Met de foto werd 

een heuse ‘Instagram wall’ gemaakt. De kinderen konden er inspiratie op doen om 

een boek te lezen dat ze nog niet kenden. 
 

Project Artistieke schoolomgeving 

Ondertussen is het winnende project te bewonderen aan het secretariaat. Er werd 

een oproep gedaan om mee te helpen met de uitvoering. Tussen 10 en 13 april 

wordt het project gerealiseerd in samenwerking met een groep kinderen en ouders 

die zich voor de workshop inschreven. Na de paasvakantie zal onze  

schoolomgeving er zoveel kleurrijker uit zien. We zijn alvast heel benieuwd en  

kijken uit naar het resultaat! 

Verbouwing van kapel naar turnzaal 

U zult het al gezien hebben. De bouwwerken voor onze nieuwe turnzaal zijn  

gestart na de krokusvakantie. Op dit moment zijn de afbraakwerken nog volop  

bezig. Op de website van de school zult u de vorderingen van de werken kunnen 

volgen. We doen ons best om er regelmatig wat foto’s op te plaatsen. 

 

 



Fiscale attesten kinderopvang 

Na de paasvakantie zal Ann Dermaut, onze administratieve medewerkster, de  

fiscale attesten kinderopvang per mail versturen. Houd dus zeker uw mailbox in de 

gaten. 

 

Fruit op woensdag 

De afgelopen maanden konden de kinderen wekelijks op woensdag genieten van 

een stuk fruit of groente. Het project ‘Oog voor lekkers’ gaat voor de laatste keer 

door op woensdag 19 april. Daarna brengt iedereen op woensdag zelf een stuk  

fruit of groente mee. Hierbij nog eens een welgemeende dank aan de mama’s,  

papa’s, oma’s en opa’s voor de vele helpende handen. Heel fijn om hierop te  

kunnen rekenen! 

 

Schoolfeest op ‘t Hoge 

Noteer alvast zaterdag 3 juni 

op de kalender, want dan  

gaan we met z’n allen knallen! Door de corona-omstandigheden kon er de laatste 

drie jaar geen schoolfeest doorgaan, maar dit jaar gaan we weer voor een  

onvergetelijke editie. De voorbereidingen in samenwerking met onze  

ouderwerkgroep zijn volop bezig. We hopen dan ook dat we heel veel kinderen en 

ouders mogen verwelkomen! Meer info volgt na de paasvakantie! 

 

 

 

       

 

 

     


