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 7/5 GRAS werkdag 

 20/5 opendeurdag 

 3/6 Lentefeest 1e lj. en 6e lj. 

 10/6 Communie 1e lj. 

 15/6 Oudercontact kleuter  

 27/6 Oudercontact lager 

 30/6: halve dag school (betaalde opvang 

voorzien tot 18 uur)  

 

20 mei 

opendeurdag “ 

Festival 

tropical” 
 

 

Van 14u tot 15u00: open klassen 

Van 15u00 tot 17u: Show van onze 

kinderen 

Van 17u tot 18u: Aperitief  

Van 18u tot 20u: Barbecue 

      Nieuwsbrief  

okt 30 spe 
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Van 13u30 tot 15u30 en 17u tot 

18u : Speelstad  

 

Het wordt een onvergetelijke dag 

voor iedereen! 

 

 

 

Er sloop een foutje in de kalender.  

Het laatste oudercontact voor de kleuters 

gaat door op donderdag 15 juni  

niet op woensdag 14 juni. Onze excuses hiervoor.  

  

 

Bedankt aan alle enthousiaste aanwezigen om van de eerste grasfuif 

een super tof feestje te maken! Op naar editie twee! Iedereen 

welkom nu zondag om een handje te komen toesteken in onze tuin! 

 

 

 
Er kan nog steeds ingeschreven worden voor de ideekids kampen tijdens 

de zomervakantie. Hieronder een opsomming van de kampen. Voor meer informatie 

kan u steeds terecht op het secretariaat van de school. 

 Van 03 – 07 juli =>  kleuter: Sportspetters 

 Van 03 tot 07 juli => lager: ChocoTOF! (vanaf 3° kleuterklas) 

 Van 21 tot 25 augustus  => kleuter: Prinsessen & ridders 

 Van 21 tot 25 augustus  => lager: kunst = kinderspel (vanaf 3° kleuterklas) 

 
De sportdag was alweer een groot succes! Met dank aan alle deelnemers, 
begeleiders, leerkrachten, studenten, lesgevers, aanwezige sportclubs en niet 
te vergeten onze werkgroep sport voor de uitstekende organisatie! 
Hieronder vind je alle info van de sportclubs die initiatie gaven tijdens de 
sportdag. 
0 
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BASKETBAL  GENT-OOST 
EAGLES 
gentoosteagles.be  
  
Dirk De Schryver 
(jeugdcoördinator) 
0471/43.42.89  
dirk@gentoosteagles.be 
 

TENNIS (TC DE KRIJTE) 
Krijtestraat 60  9041 Oostakker  
09/251.53.92 
tcdekrijte.be 
TCDKinfoATgmail.com 
+32 478 514 700 
 

ZWEMMEN (ROZEBROEKEN) 
www.zwemscool.be (zwemlessen) 
www.aquaandmove.be 
Royal Ghent Swimming Club 
(RGSC zwemclub) - 09/225 69 14 
www.rgsc.be 
 

Taekwondo  CHON-JI 
Van Linter Nico 
0477/52.27.10 
email: Chon-
Ji@taekwondo.gent 
www.taekwondo.gent 
 

Korfbal  K. GANDA K.C. 
Hogeweg 135, 9040 Sint-
Amandsberg (Gent) 
09/251 31 26 
www.ganda.korfballers.be 
 

Dansschool P.U.R.E. 
www.pure-dance-academy.be 
Mispelbilk 6, 9030 Mariakerke 
pure.dance.academy1@gmail.com 
0478 57 54 28 
 
 

Dansschool iDANCITY 
www.idancity.be 
info@idancity.be 
Sofie Van Boxelaere 
0474/86.18.16 
 
 

Karate  SHINBUGENT 
www.shinbugent.be 
info@shinbugent.be 
 

Judoschool Merelbeke 
www.judoschoolmerelbeke.be 
info@judoschoolmerelbeke.be 
 
 

Circusspelen  
Circus Cat Mila  
Ruben Maricaux 
0485/70 58 80 
 

Skaten 
www.skateboard-initiaties.com 
Marijn Verbruggen  
0472/63 47 33 
 

Voetbal VSV Gent 
www.vsv-gent.be 
info@vsv-gent.be  
 

S & R ROZEBROEKEN 
Victor Braeckmanlaan 180  
9040 Gent -  09/335.28.88   
rozebroeken@sr-
rozebroeken.be 
www.sr-
rozebroeken.be/school-en-
clubsporten 
 

  

 

K0 
Lieve mama, lieve mama, ik zie je graag… 
We zijn volop bezig met cadeautjes maken voor onze mama’s. Ssst… nog niet verklappen! 
Zingen voor mama, mama spelen in het huisje,… Wij zijn beste vrienden, mama en ik. XXX 
 
K1 

Mi moe mama, lieve lieve mama, we maken een cadeautje voor jou,  

maar we verklappen nog niets . We oefenen ons dansje alvast voor het schoolfeest, 

komen jullie ook?                                                                                  

 

K2 

http://www.zwemscool.be/
http://www.aquaandmove.be/
http://www.rgsc.be/
mailto:chon-ji@taekwondo.gent
mailto:chon-ji@taekwondo.gent
http://www.taekwondo.gent/
http://www.ganda.korfballers.be/
http://www.idancity.be/
mailto:info@idancity.be
http://www.shinbugent.be/
http://www.judoschoolmerelbeke.be/
http://www.skateboard-initiaties.com/
http://www.vsv-gent.be/
mailto:rozebroeken@sr-rozebroeken.be
mailto:rozebroeken@sr-rozebroeken.be
http://www.sr-rozebroeken.be/school-en-clubsporten
http://www.sr-rozebroeken.be/school-en-clubsporten
http://www.sr-rozebroeken.be/school-en-clubsporten
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Nu ‘rupsje nooitgenoeg’ uit zijn cocon gepopt is en we gesmuld hebben van heerlijke fruitsla, is het tijd om 

even stil te staan bij onze lieve mama’s. Hoe voelen we ons als mama ons een dikke knuffel geeft? Blij, 

verliefd, gelukkig?  

En hoe voelen we ons als mama boos is op ons? Dat komen we allemaal te weten in ‘een doos vol 

gevoelens…’ 

 

K3 

Het is nogal druk in de klas, zoveel werk voor moederdag… De doosjes om onze eigen auto’s te ontwerpen 

komen vlot binnen. Volgende week dinsdag komt de politie met de combi om al onze vragen te 

beantwoorden. We kijken er alvast naar uit. 

De ouders die nog briefjes moeten indienen, graag tegen maandag.  

L1 

Belangrijk: kijk elke dag de brievenmap en de agenda na! 
We oefenen al voor de opendeurdag, bijna alle kinderen doen mee. Dat maakt ons heel blij! 
We zijn bijna klaar voor de eindtoetsen, goed slapen en dan komt alles in orde! 
 
L2 
Vorige week hadden we een supertoffe sportdag! Er zijn heel veel foto’s genomen… Neem maar 
eens een kijkje op de website. 
Deze week konden we genieten van een heel leuk toneel! 
We hebben reeds alle tafels gezien, maar nog niet iedereen kent ze voldoende… Het is echt 
belangrijk om elke dag te oefenen. 

L3 
Herhalen, herhalen, herhalen… Alle leerstof die we dit jaar leerden, wordt in deze periode herhaald! 
Deze week hebben we een toneel gezien over het verkeer. We hebben er volop van genoten. De sportdag 
was ook supertof. Het enige dat jammer is, is dat we ons klasgenootje Elias missen… 

L4 

Onze spreekbeurten zijn achter de rug. We hebben veel bijgeleerd over verschillende dieren. Let wel nog 

op voor de presentatie! Een spreekbeurt is geen leesbeurt… Deze week zijn we begonnen met de repetitie 

van ons dansje voor de opendeurdag. Dat wordt weer de moeite hoor! Komen jullie ook kijken? 

L5 

Na een geslaagde vakantie zijn we er terug ingevlogen. Vorige week was het sportdag. Die was echt 

supertof!! Vooral het skatepark viel bij ons in de smaak!! Ook bedankt aan de studenten die de activiteiten 

begeleid hebben. Het was supertof met hen erbij! We hebben ook naar een toneelstuk gekeken ‘ De grote 

bellenshow’. Het ging eigenlijk over verkeer ;-). Het was heel tof met de goocheltrucs erbij. Langzaam komt 

het einde in zicht, dus nu gaan we nog eens extra ons best doen!!! Veel groetjes van Amber en Esma! 

L6 

We hebben de laatste rechte lijn ingezet naar het einde van het schooljaar toe. Het is een drukke periode 

van jewelste.  Tijdens de lessen wiskunde werken we aan ontwerpen (schaaltekeningen) om 

hinkelspelletjes en nog veel meer op alle speelplaatsen van onze school te schilderen.  Hopelijk zijn de 
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weergoden ons goed gezind op 12 mei ‘17, want dan trekken we onze schilderoutfit aan.  Tijdens de wo-

lessen werken we rond het menselijk lichaam.  Net voor de opendeurdag brengen we, in groepjes, een 

spreekbeurt naar voor rond de werking van de verschillende onderdelen van ons lichaam.  Oh ja, bijna 

vergeten.  Jullie komen toch ook naar onze opendeurdag?  We tonen dan onze danstalenten op het 

podium.  Spannend hé! Maar vooral druk, druk, druk… ;-) 

 

 


