
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

Net voor de paasvakantie trakteren we graag nog eens op een Poppenieuws voor de maand april! 

Kalender april (ook steeds terug te vinden op de schoolwebsite) 

Agenda onder voorbehoud van de ‘op dat moment’ geldende maatregelen.  

Vrij 1 april  Paasviering in de Kerk (9 uur) 
Zwemmen L1-3 
Rapport 4 
Paashaas op bezoek 
Start Paasvakantie 

Ma 18 april Paasmaandag, laatste dag van de paasvakantie (GEEN SCHOOL) 

Wo 20 april Buitensportdag L3 

Vrij 22 april  Zwemmen L2-4 

Ma 25 april – vrij 29 april Openluchtklassen Ieper  (L5 + L6) 

Di 26 april Middagsport ringstick L4 

Vrij 29 april Ophaling oude kledij (laatste dag) 
Zwemmen L2-4 

Za 30 april Plechtige Communie  

 

Corona op onze school 

Voorlopig blijven de maatregelen ongewijzigd.  We merken echter wel dat zowel binnen als buiten de school de 

besmettingen opnieuw stijgen.  Hopelijk zorgt de paasvakantie opnieuw voor de nodige rust in de 

besmettingscijfers. 

 

Jaarthema 

Vasco was afgelopen maand in Guatemala.  De kinderen van het 6de leerjaar 

gingen voor ons op ‘prospectie’ in dit land, en waren onze gids doorheen de reis. 

 

Broederlijk Delen 

Onze actie van Broederlijk delen was een groot succes.  De kinderen zetten hun 

beste beentje voor tijdens de sponsortocht.  Ook de deelboom was een succes.  

Heel wat kinderen brachten hun ‘rosse centjes’ mee om de boom te doen 

groeien.  Volgende maand zullen we de opbrengst voor het goede doel bekend 

maken, als alles geteld is.  Maar voor nu… alvast dankjewel!  Samen sterk! 



Ontbijtactie 

Er werden maar liefst 360 ontbijten verkocht.  Het heeft gesmaakt.  Bedankt 

ouderraad voor deze geslaagde actie.  Een superdikke dankjewel voor de 

helpende handen.  Samen maakten jullie er een geslaagde editie van. 

 

Tuin en zandbak 

Zoals jullie kinderen allicht al vertelden thuis, is de tuin 

terug open.  De drainage, die werd uitgevoerd tijdens de 

krokusvakantie, heeft duidelijk geholpen.  Maar natuurlijk 

zijn de weergoden ons de voorbije weken ook al 

goedgezind geweest. 

Ook de zandbak voor de lagere school is terug open 

tijdens de droge dagen.  Het is zeer fijn om te zien hoe 

creatief de kinderen omgaan met zand en de natuur 

tijdens de speeltijden. 

 

Inzameling oude kledij 

We starten onze laatste maand voor de inzameling van oude kledij.  Jullie zakken zijn nog welkom tot 29 april, dan 

is de laatste ophaling gepland.  Tijd dus voor die lenteschoonmaak de komende weken.        

 

Geboorte 

Dieuwke uit de blauwe klas kreeg er een broertje bij, Jelle.  Proficiat aan de ouders en grote zus! 

  

Middagsport 

Tijdens de maand maart was het de beurt aan het 5de leerjaar 

voor middagsport (netbal), deze keer ging de beker naar 

meester Jonas en zijn team.  Na de 2 overwinningen van 

meester Michaël van de afgelopen maanden, mag de beker 

nu stralen in de turnzaal.  Wie kan hem volgende keer terug 

wegkapen? 

 

  



Netbaltornooien 

We mogen meester Jonas trouwens nogmaals proficiat wensen, want de netbaltornooien voor het vijfde en zesde 

leerjaar waren een groot succes voor onze school.  In beide leerjaren wisten zowel jongens – als meisjesploegen 

een medaille in de wacht te slepen met knap samenspel èn fairplay!  Ook de andere ploegjes van onze school deden 

hun uiterste best, waardoor we super tevreden mogen zijn!  Proficiat iedereen! 

   

Uw kind afhalen na schooltijd 

Graag willen we nog even duiden waarom het belangrijk is dat we het éénrichtingsverkeer bij het afhalen blijven 

aanhouden. 

We merkten dat heel wat kleuters naar hun ouders/grootouders liepen wanneer ze langs de grote poort - in 

tegenrichting dus - kwamen.  De juffen verloren op deze manier vaak het overzicht.  Het is sowieso al zeer goed uit 

de doppen kijken dat er geen kinderen ‘ontsnappen’ wanneer er ouders/grootouders nog even een praatje slaan 

met de juf. 

Deze eenrichtingsmaatregel blijft dus van kracht, omdat we de veiligheid van jullie (klein) kinderen voorop stellen. 

Als je nog vragen hebt voor de juf, graag even geduld tot wanneer alle kinderen zijn afgehaald. 

 



Parking 

Sinds dit schooljaar kunnen we rekenen op een vrijwilliger om de veiligheid voor onze kinderen op de parking te 

garanderen.  Zolang er kinderen op de parking zijn, mogen er geen auto’s rijden op de parking.  Als je dus gebruik 

maakt van de parking moet je hier rekening mee houden.  Je kan dan maar vertrekken rond 15u40 (of 12u15 op 

woensdag).  Indien je gehaast bent, moet je elders een parkeerplaats zoeken. 

De parking wordt afgesloten van zodra deze vol is, om te vermijden dat er auto’s op rijden en er dan terug af 

moeten.  Er staan immers al mensen te wachten.  Deze vrijwilliger, meester Dirk, heeft al heel wat lelijke woorden 

naar zijn hoofd geslingerd gekregen, terwijl hij gewoon doet wat van hem gevraagd wordt.  We dreigen hem te 

verliezen door dit onrespectvol gedrag van ouders/grootouders.   Wij moeten het voorbeeld geven aan onze 

kinderen.  Het is tenslotte ook voor de veiligheid van jullie (klein)kinderen en dit is prioritair voor ons. 

Personeel heeft steeds voorrang op de parkeerplaats, de eerste blok is sowieso gereserveerd voor hen.  Indien de 

problemen zich verder blijven zetten, zullen we een groter deel van de parking afzetten voor het personeel.  Dit is 

echter het laatste wat iedereen wenst. 

 

Leerlingenfacturen 

De leerlingenfacturen worden vandaag, vrijdag 1 april, mee gegeven met jullie kinderen in de boekentas.  Gelieve 

deze er eerst uit halen, vooraleer jullie in vakantiemodus gaan      . 

 

Jeugdboekenmaand 

Tot slot blikken we ook graag nog even terug op een 

fijne jeugdboekenmaand.  Wekelijks had de 

werkgroep fijne activiteiten omtrent boeken over 

helden en schurken voorzien.  De ene week lazen de 

leerkrachten een stukje uit een fijn boek voor, de 

volgende week was het weer een boekenestafette,… 

Verschillende klassen trokken ook naar de 

bibliotheek voor een auteurslezing.   Afsluiten deden 

we met een ruilbeurs!  Zo heeft iedereen wat nieuws 

te lezen tijdens de paasvakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur Veerle en het schoolteam 


