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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 

 

‘We are the heroes of our time’ 

 

De rode draad doorheen dit schooljaar, waarvan ons  
familiefeest en schoolfeest een hoogtepunt was. 

 
Superhelden, sprookjeshelden, plaatselijke helden…  
werden op het podium vertolkt door middel van dans,  
drama en muziek.  
Maar de grootste helden waren jullie, de kinderen die het  
beste van zichzelf gaven en de ouders, grootouders en de vele   
aanwezigen een fantastische vertoning bezorgden. 
Door het heldenwerk van de leerkrachten konden alle kleine helden schitteren, 
elk op hun manier. 

 

Tussen de voorbereidingen door  werd ook tijd gemaakt om de actie 
Broederlijk Delen te steunen door wafels te kopen en liedjes aan te vragen 
voor Radio Gaga op de speelplaats. Met als hoogtepunt het sober maal en het 
voetbaltornooi, konden we ook deze actie meer dan geslaagd noemen.  

 

‘You are the heroes of your time!’ …  

Ik ben verheugd dat ik deze helden dagelijks aan het werk kan zien! 

Veel succes in deze laatste trimester. 

 

 

Peter Willems, directeur 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIENIEUWS 

Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar… 

We namen afscheid van … 

 … mevr. Alice Logghe, mama van juf Francine (Tot voor enkele jaren 
zorgcoördinator op onze school) 

      We wensen de familie heel veel sterkte toe. 

We verwelkomen … 

 Alex, kleinzoon van meester Luc (5A). Proficiat! 

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD 

De donderdag voor de paasvakantie was voor de leerlingen van het derde leerjaar niet zo 
maar een donderdag. Neen, ze mochten de nacht op school doorbrengen! 

De ouderraad zorgde voor een warme slaapplaats, een heerlijk avondmaal, een leuke en 
spannende avondactiviteit, een verhaaltje voor het slapen gaan, een actieve 
ochtendgymnastiek en een stevig ontbijt. 

De leerlingen zelf zorgden ervoor dat het een onvergetelijke activiteit werd samen met hun 
vriendjes en vriendinnetjes van de klas. 

Hartelijk dank aan de ouders, juffen, meester en directeur voor de hulp!  

Dit is een activiteit die volgend jaar zeker ook op ons verlanglijstje staat. 

Hopelijk is het derde leerjaar er dan opnieuw klaar voor? 
Bekijk zeker de foto’s van deze activiteit op de blog van het derde leerjaar. 

 

BROEDERLIJK DELEN 

Stort regen voor Burkina Faso! 

De weken voor de paasvakantie kwam onze school net als vele anderen in Vlaanderen in 
actie voor Amssetou en de boeren in Burkina Faso.  

Op school konden de kinderen elke dag wafeltjes kopen ten voordele van Broederlijk Delen 
alsook liedjes aanvragen voor Radio Gaga die elke middag de zon op de speelplaats nog 
wat meer deed stralen. 

Tot slot werd voor de kinderen van de lagere school een voetbaltornooi georganiseerd en 
kreeg iedereen de kans om samen met de klasgenoten en juf of meester een sober maal te 
eten in de klas. 

Dankzij jullie steun, konden we een flinke regenbui richting het droge Sahelland sturen. 

Onze school zamelde namelijk een bedrag van € 1120,60 in. 

Wij danken u alvast voor uw steun! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENLUCHTKLASSEN 

Een unicum in ons schoolbestaan: het 4de en het 5de leerjaar gingen samen op 
openluchtklassen, van dinsdag 18 april tot vrijdag 21 april 2017. 

Al 21 jaar wordt openluchtklassen georganiseerd en al 19 jaar gaat dit door in Kluisbergen, 
Oost-Vlaanderen. Helaas is er een einde gekomen aan dit mooie liedje. Vanaf volgend 
schooljaar gaat het 4de leerjaar hoogstwaarschijnlijk naar Han-sur-Lesse in de provincie 
Namen. In  Kluisbergen konden ze ons niet meer garanderen dat het daar nog door zou 
kunnen gaan. De schitterende herinneringen aan al die jaren bewaren we in ons hart. 

Toch weerhield dit er ons niet van om echt te genieten van een rijk gevuld, supertof 
programma: de leeractiviteiten, de roofvogelshow, de bosgidsen, het vrij spelen, de 
keuzeactiviteiten, de bonte ronde... We leerden elkaar en de leerkrachten op een andere 
manier kennen. Kon er maar elk jaar zo'n weekje georganiseerd worden! 

 

Zie ‘blog Openluchtklassen’ via de website van de school: vele foto’s en reacties! 

 

GEPLANDE WERKEN OP SCHOOL 

Na het vervangen van de verwarmingsketel in Gravenbos 4, staat de vervanging van de 
verwarmingsketel in Gravenbos 6 gepland. Deze werken gaan van start vanaf 9 mei 2017. 

Dus vanaf dan is er geen verwarming meer in het gebouw van Gravenbos 6 (derde tot en 
met zesde leerjaar). Maar aangezien we dan al mei zijn, hopen we dat de zon dan voor wat 
natuurlijke verwarming zal zorgen.  

Door deze werken zal u hoogstwaarschijnlijk wat hinder ondervinden aan de inkom van 
Gravenbos 6. Daarom enkele afspraken: 

 De ingang van de fietsenbergplaats Gr.6 gebeurt tijdelijk via de voordeur. 

 Een deel van de parking voor Gravenbos 6 zal afgezet zijn. U maakt dus best gebruik 
van de ‘kiss and ridezone’ ter hoogte van Gravenbos 4 of van de parkeergelenheid in 
de Pieter Bortierlaan of aan het zwembad. 

 Ook een deel van de fietsenbergplaats zal buiten gebruik zijn. Maar dat zou eigenlijk 
geen probleem mogen vormen daar er voldoende plaats is op het binnenpleintje. 

Wij danken u alvast voor uw begrip en hopen dat alles op die manier vlot en goed zal 
verlopen. 



KALENDER MEI 

Maandag 1 mei 

Zaterdag 6 mei 

Maandag 8 mei 

Vrijdag 12 mei 

Dinsdag 16 mei 

Donderdag 18 mei 

Donderdag 25 mei 

 

Vrijdag 26 mei 

Maandag 29 mei 

Dinsdag 30 mei 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Dag van de Arbeid – Geen school 

Heilig Vormsel – Proficiat aan alle communicanten! 

Facultatieve vrije dag – Geen school 

KennisMakingsDag voor nieuwe kleuters en leerlingen (14.00u) 

Klasfoto  

Alle peuters en kleuters op schoolreis 

Hemelvaartsdag – Geen school 

Eerst Communie – Proficiat aan alle communicanten! 

Brugdag – Geen school 

Instapdag nieuwe peuters – Welkom op onze school! 

Oudercontact eerste- en derde kleuterklas 

      nieuwe kleuters en leerlingen      (14.00 – 15.00 uur) 
 

 

KALENDER JUNI 

Donderdag 1 juni 

Maandag 5 juni 

Vrijdag 9 juni 

Vrijdag 30 juni 

- 

- 

- 

-   

Oudercontact eerste, tweede en derde kleuterklas 

Pinkstermaandag – Geen school 

KennisMakingsDag voor nieuwe kleuters en leerlingen (14.00u) 

School eindigt om 11.55 uur – Prettige vakantie! 

      nieuwe kleuters en leerlingen      (14.00 – 15.00 uur) 
 

 
 

BELANGRIJKE DATA VOLGEND SCHOOLJAAR 2017-2018 

Zaterdag 26 augustus 

Zondag 24 september 

Woensdag 4 oktober 

2018… 

Dinsdag 30 januari 

16-20 april 

Maandag 30 april 

Dindag 1 mei 

Zaterdag 5 mei 2018 

Maandag 7 mei 

Donderdag 10 mei 2018 

Vrijdag 11 mei 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Openklasdag 9.00 uur tot 12.00 uur 

Sneukelroute KOH (info volgt) 

Pedagogische studiedag – Geen school 

 

Pedagogische studiedag – Geen school 

Openluchtklassen vierde leerjaar 

Facultatieve Vrije dag 

Feest van de arbeid – vrije dag, geen school 

Heilig Vormsel 

Facultatieve Vrije dag 

Eerste Communie / Hemelvaart – Vrije dag, geen school 

Brugdag – Geen school 

 

 


