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 Maandag 2 tem woensdag 4 mei: GWP 1e graad 

 Donderdag 5 mei: geen school (Geen opvang voorzien) 

 Vrijdag 6 mei: geen school (Geen opvang voorzien) 

 Zaterdag 14 mei: Lentefeest  

 Maandag 16 mei: Geen school (Geen opvang voorzien) 

 

 

 

 

Na school gaan heel wat van onze kinderen met de bus naar 

huis. De juffen begeleiden hen tot aan de bushalte. Is het 

mogelijk GEEN fietsen te plaatsen aan de refter/ het  

kinderdagverblijf? Alvast bedankt! 

We merken nog steeds heel wat foutparkeerders op in de buurt  

van onze school. Dat zorgt vaak voor een heel gevaarlijke situatie 

voor onze kinderen. Jullie ontvangen binnenkort een brief met  

tips om de auto correct te parkeren in de buurt van onze school 

Onze sportdag was opnieuw een groot succes!!! 

Op onze website vinden jullie de foto’s terug en 

verder in deze nieuwsbrief de contactgegevens 

van de sportclubs die ons mee ondersteunden!  

 

 

 

 

      Nieuwsbrief 
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 K0: Na een deugddoende vakantie zijn we van start gegaan met ons thema 

muziek. Instrumenten bespelen, beluisteren, zingen en dansen op het 

podium. Kortom, we hebben nog geen seconde stilgezeten. Ook op de 

sportdag beleefden we veel plezier in het springkasteel en met onze fietsen. 

We blijven nog even in ons muzikale thema. Daarom doen we nogmaals een 

warme oproep om speelgoedinstrumenten van thuis mee te nemen. 

K1: We leefden ons al volop in, in ons thema: Lentekriebels voor mama. We spelen “mama 

memorie”, schilderden een mooie lentebloem, spelen in de aardebak en maken een 

cadeautje voor… sssttt  nog niks verklappen.! Ook organiseren we opnieuw een mamadag. 

De eerste verliep super, volgende woensdag verwelkomen we opnieuw enkele mama’s. We 

kijken er alvast naar uit!  

K2: Op dinsdag 19 april gingen we op stap! Met de bus vertrokken we naar theaterzaal, de 

Kopergietery. Daar aangekomen mochten we in een duistere zaal plaats nemen op de tribune, we 

zaten helemaal vooraan! De toneelvoorstelling heette: ‘Wa Wilder Man’ en was niet voor doetjes, 

maar we waren erg moedig. Het was een heel interactief toneelstuk en we genoten met volle teugen 

van onze culturele uitstap! Om alles eventjes te laten bezinken, konden we gelukkig tijdens het 

wachten op de bus genieten van de zon op een pleintje. Graag willen wij jullie bedanken voor het 

rijke aanbod aan materiaal om ons thema Rupsje Nooitgenoeg aan te vullen!  

K3: Ons thema in verband met dieren slaat echt aan bij de kinderen van het 3e kleuterklasje. 

Ze brachten heel veel materiaal mee. Ze konden zelf veel vertellen over ervaringen en er 

kwamen veel dieren op bezoek. Het leukste was de demonstratie van de hondenschool. 

Indrukwekkend! We willen iedereen bedanken om het zo leuk te maken!  

L1: Wat gaat het snel! Volgende week maandag vertrekken we eindelijk naar zee! We hopen 

op goed weer, maar we voorzien toch best regenkledij en aangepaste schoenen. We 

verwachten alle kinderen maandagochtend om 8u30 op school. We komen woensdag terug 

aan op school tussen 11u en 11u30. Jullie kunnen onze avonturen volgen op de webblog!  

L2: Spannend… nog een paar keer slapen en we gaan naar zee! We kijken er enorm naar uit, 

hopelijk wil het zonnetje ook mee. Je kan onze avonturen elke avond volgen via de website 

van de school.  

L4 en L3: De kinderen van het 3e en 4e  leerjaar hebben een topweek achter de rug. Het 

mindere weer kon de pret niet bederven! Enkele sfeerbeelden en een woordje uitleg vinden 

jullie terug op onze blog.  

L5: Vorige week waren we op sportdag. We hebben veel leuke sporten gedaan zoals judo, 

dansen en hockey. We kregen controle van de inspectie. Het was leuk te horen dat alles heel 

goed was! Voor de boekbespreking hebben we grote affiches gemaakt. Dit heeft wel wat 

inspanning gevraagd, maar het was de moeite waard! Weer veel gedaan dus deze maand.  
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L6: Het was vorige week donderdag SPORTDAG!!!!! Het was superleuk en we hebben heel veel leuke 

sporten ontdekt! Het was wel vermoeiend maar dat kon de pret niet bederven! We zijn voor de 

paasvakantie ook al begonnen met een project te maken over het menselijk lichaam. Vandaag en 

maandag gaan we het resultaat zien! De voorstellingen van vandaag waren alleszins heel leuk en 

interessant! Groetjes Emmo en Serhat  

 

 

 

Volgende sportclubs maakten samen met ons een succes van de sportdag. Contacteer hen gerust 

voor meer info:  

BASKETBAL (BBC Jeugd Gentson)   Korfbal: K. GANDA K.C.  
Standaert Joris ►0486/28 80 64    0486/297446 en 0496/656742   
jeugdgentson@telenet.be    www.ganda.korfballers.be  

TENNIS (TC DE KRIJTE)     Dansschool DIOP 
Krijtestraat 60  9041 Oostakker     dansschooldiop@hotmail.com  
09/251.53.92      www.dansschooldiop.be  
www.dekrijte.com     0477/855312 
tcdkinfo@gmail.com 
 
ZWEMMEN (ROZEBROEKEN)    Hockeyclub GANTOISE 
www.zwemscool.be (zwemlessen)   www.gantoise.be  
www.aquaandmove.be     hockey@gantoise.be  
Royal Ghent Swimming Club     0468/247778 (secretariaat) 
(RGSC zwemclub) - 09/225 69 14 
www.rgsc.be 
 
Taekwondo  CHON-JI     Dansschool IDANCITY 
Van Linter Nico      www.idancity.be  
0477/52.27.10      info@idancity.be  
email: Chon-Ji@taekwondo.gent   Sofie Van Boxelaere  
www.taekwondo.gent     0474/861816 
 
S & R ROZEBROEKEN     ROPESKIPPING (SIPIRO) 
Victor Braeckmanlaan 180  9040 Gent     www.sipiro.be  
09/335.28.88        info@sipiro.be  
rozebroeken@sr-rozebroeken.be   0475/445746 
www.sr-rozebroeken.be/school-en-clubsporten 
       Frisbee GENTLE, ULTIMATE FRISBEE TEAM  
Atletiek KRC GENT     www.gentlesite.be  
www.krcgentatletiek.be    info@gentlesite.be  
       0472/724824 
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