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                                                   nieuwsbrief    

     

 

- Do 10/5 en vrij 11/5 Hemelvaartweekend (geen opvang voorzien) 

- Woe 16/5 workshop groene speelplaats  

- Maandag 21/5 pinkstermaandag (geen opvang voorzien) 

- Zaterdag 26/5 Opendeurdag 

 
 

 

Opendeurdag zaterdag 26 mei 
 
 
 
 
 
 
 

Wat mogen jullie verwachten op de opendeurdag? 

• Van 14u tot 15u: Open klassen 

• Van 15u tot 17u: Show van onze kinderen, van klein tot groot 

• Van 17u tot 18u: Aperitief onder een stralende zon (hopelijk) 

• Van 18u tot 20u: Barbecue  

• Van 14u tot 15u en 17u tot 18u : Speelstad voor de kinderen 
(schmink, springkastelen, glittertattoos, viskraam,…) 

 
Vergeet niet in te schrijven voor onze heerlijke BBQ! We maken er 
een super fijn feest van!  
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Volgende week organiseren we de ‘Week van de Zorg’ bij ons op school. We 
zetten deze actie op om pleegzorg in de kijker te zetten. Er is ook een wedstrijd 
aan verbonden via Ketnet. De kinderen uit het lager zullen doorheen de week 
de kleuters helpen met allerlei leuke activiteiten. Zorg dragen voor elkaar staat 
centraal! Vandaag kregen we al bezoek van Liesbeth, de mama van Denisa en 
Imano. Zij gaf ons uitleg over pleegzorg. Heel erg bedankt Liesbeth! 
Wie weet krijgen we binnenkort 2 Rode Duivels en Ketnet op bezoek…  

 
 

De GRASFUIF was alweer een super fijn feestje! 
Bedankt aan alle aanwezigen! 
 

 
 
 

De kinderen leven zich ondertussen volop uit op onze groene 
speelplaats. Genieten van het groen en de rust is de boodschap! 
Jullie zullen misschien wel al gemerkt hebben dat de kledij soms 
wat vuil is, maar dat nemen jullie er hopelijk graag bij! Bij slecht 

weer spelen we op de verharde speelplaats om te volle 
wasmachines te vermijden… 
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Vanaf volgend schooljaar gaan de leerlingen  

van het lager om de twee weken zwemmen  

op woensdag.  

Er wordt een bus ingelegd die enkel voor  

onze school rijdt. Daardoor zullen de verplaatsingen  

ook vlotter verlopen.  
 

Wie thuis lege batterijen of inktpatronen heeft, mag die steeds binnenbrengen bij ons op 
school. Er staan verzamelboxen in de inkomhal.  

Samen doen we ons best om zorg te dragen voor het milieu. 
 
 

Er wordt opnieuw mooi weer voorspeld en dan spelen onze kinderen nog meer buiten. 
Mogen we vragen om alle kinderen, maar zeker de kleuters, te voorzien van een 
zonnehoed/pet en zonnebrandcrème? Ook vragen we om de kleuters ’s morgens voor 
school in te wrijven. We kunnen niet veilig genoeg zijn! 

 
 

 
 
 
 
 

De kleuters genieten volop van hun piratenschip! 
Bedankt aan de ouderraad voor de gulle gift! 
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De sportdag was alweer een groot succes! Met dank aan alle deelnemers, begeleiders, 
leerkrachten, studenten, lesgevers en aanwezige sportclubs! 
Hier vind je alle info van de sportclubs die initiatie gaven tijdens de sportdag: 
Karate  OKINAWA-KWAI 
0475/383518 
www.okinawakwai.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 
S & R ROZEBROEKEN 
Victor Braeckmanlaan 180  9040 Gent -  09/335.28.88   
rozebroeken@sr-rozebroeken.be 
www.sr-rozebroeken.be/school-en-clubsporten 
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 
Judoschool Merelbeke 
www.judoschoolmerelbeke.be 
info@judoschoolmerelbeke.be 
Circusspelen  
Circus Cat Mila  
Ruben Maricaux 
0485/70 58 80 
Rugby 
http://www.gent-rugby.be/ 
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K0 
Beste mama's en papa's! 

Sinds de paasvakantie hebben we weer nieuwe vriendjes in de Julesklassen!  
De peuters hebben al goed kunnen wennen aan hun nieuwe klas en onze grote peuters 
tonen hen maar al te graag wat er allemaal te beleven valt.  
Met het (komende) mooie weer zijn we ook net begonnen met het thema lente,  
bloemen knutselen, bloemenwinkeltje spelen, bloemen planten en bloemen zien groeien!  
Veel lentegroetjes  
De peuters en hun juffen      
K1 
‘Mie, moe mama, lieve, lieve mama!’ 
Ons moederdagcadeautje staat klaar om mee te nemen naar huis, maar shhht… We 
verklappen nog niets. We zullen onze groene speelplaats nog wat fleuriger maken, want we 
gaan zaadjes zaaien. Dat wordt alvast reuzefijn!! 
K2 
Wat hebben we vorige week genoten van een leuke sportdag! Vooral het zwemmen in de 
namiddag viel bij de kleuters erg in de smaak. We willen de ouders nog graag bedanken om 
rekening te houden met de afspraken . Vanaf volgende week vliegen we er terug in om de 
mama’s te verrassen voor Moederdag. Surprise!   
K3 
We weten nu ook alweer hoe we kunnen zaaien en planten. We vinden het fijn om water te 
geven aan de plantjes en te zien hoe alles groeit. 
Ondertussen zijn we druk bezig om alles in orde te brengen om er volgende woensdag een 
leuk moederdagontbijt van te maken. Mama’s, zorg dat jullie er klaar voor zijn, want er 
wacht jullie een reuze uitdaging.  
Pompom zorgde ook nog voor een heerlijke verrassing in de schatkist. 
L1 
Vooraf een geheimpje voor de mama’s… willen de papa’s en/of de kinderen het plantje 
water geven en in het licht zetten? We zijn volgende week niet thuis… 
Op zondag 13/5 is het moederdag, de verrassing en de wenskaart met de tekst niet 
vergeten… Papa’s en kinderen, maak er een mooie dag van voor alle mama’s. 
Op maandag 7/5 is het eindelijk zover, we gaan naar zee. Allemaal duimen voor mooi weer. 
Bekijk onze foto’s op de site.  
Bedankt juf Tania, meester Abel, meester Ruben en de sportmonitoren. De sportdag was 
leuk, we waren moe, het was goed voor de lijn… (zeiden de kinderen van L1B) 
L2 
We hebben er lang naar uitgekeken ... en nu is het écht bijna zover ! Maandag vertrekken we 
voor drie dagen op zeeklassen. Joepie ! Laat het mooie weertje maar komen. 
Vergeet niet om voldoende zonnemelk, eventueel ook een zonnebril en een petje mee te 
nemen. 
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De thuisblijvers geven we de tip om de webblog in de gaten te houden. Elke avond zullen we 
daar wat foto's posten. Ter info : de link naar de webblog kan je vinden op de website van de 
school. 
L3 
We zijn creatief aan de slag om onze mama’s volgende zondag in de bloemetjes te zetten. In 
het weekend gaan we genieten van het mooie weer. Daarna gaan we aan de slag met de 
laatste thema’s en herhalingslessen.  
L4 
Na de paasvakantie zijn we gestart met de spreekbeurten. Veel verschillende  dieren werden 
gekozen en er ontstonden leerrijke teksten.  
Opgelet echter! Een spreekbeurt moet ook geoefend worden om een boeiende presentatie 
te geven. Voor wiskunde en Nederlands zijn we vooral bezig met het herhalen en inoefenen 
van de leerstof. Oefen de x en : tafels nogmaals, die zijn niet vlot genoeg gekend. Daardoor 
verliezen we tijd en maken we fouten in het cijferen. 
Vorige week beleefden we opnieuw een heel prettige sportdag met initiatielessen in 
verschillende sporten. 
L5 
We hebben 4 heerlijke dagen vakantie gekregen. In de klas werken we nu volop om ons 
moederdagcadeau perfect te maken. Twee weken geleden hebben we al even kunnen 
genieten van zomerse dagen in de lente. Wat was dat leuk! Op de sportdag hebben we 
gedanst, karate, taekwondo, honkbal, korfbal, rugby,… beoefend. Met andere woorden, een 
super leuke dag! We sloten de dag af met een dansje waar de gehele school aan deelnam.  
De bibliotheek van Oostakker kreeg ook een bezoekje van ons. We hebben weer enkele toffe 
boeken gekozen. 
L6 
Hey mensjes daar zijn we weeeeer! 
Wij hebben toch zo afgezien, niet normaal! (ps neem dit aub niet te serieus) . De 
toetsenweken zijn bij ons weer begonnen, en we hebben al afgezien… zweet afgeveegd en 
tot ’ s avonds laat gewerkt om een goed cijfer te behalen.  Volgende week woensdag ( 9 mei 
2018 ) mogen de mama’s  van het 6e leerjaar en de 3e kleuterklas  naar onze school komen 
voor een ontbijtje. SMULLEN MAAR!  De sportdag was ook een superleuke dag!!  

Groetjes Emma en Enna !!! 
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