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 Beste ouders, 
 
We zaten heel lang veilig op ons eiland Mater Dei Driehoek. Maar toen sloop het virus langzaam binnen en 
besmette leerkrachten en kinderen. De balans vermeldt 30% besmette leerkrachten en 10% besmette kinderen. 
Dat is niet niks! 
Onze school sluiten? Mijn verantwoordelijkheidszin om onderwijs te blijven inrichten, om opvang voor jullie 
kinderen te blijven voorzien vocht met de onmacht. En uiteindelijk viel de beslissing. 
Niet fijn, voor niemand, maar zeker niet onterecht.  
Want ik kreeg van het Clb nog een melding van een besmette kleuter op 30 maart. Hij kreeg die van een zus-
je. Dus de clusterbesmetting had nog kunnen doorgaan. 
 
Ondertussen zijn de meesten aan de beterhand of genezen.  Ik wens iedereen die nog besmet of ziek is een 
vlot herstel. En ik hoop iedereen weer te zien op maandag 19 april! 
We houden dan de iets strengere hygiënemaatregelen nog even aan tot de besmettingsgraad onder de hele be-
volking daalt. We maken vaste klasbubbels, waarbij kleuters of leerlingen zo weinig mogelijk van klas moe-
ten veranderen. We gaan nog wel zwemmen maar niet meer per graad, wel per klas. 
 
Ondertussen zitten we niet stil op school. Natasja onze poetsvrouw laat de lokalen en gangen blinken. Dré 
onze werkman doet vele klussen en zorgt samen met de leerkrachten voor een verrassing. 
En we hopen dat het warmere weer ons de kans geeft iets alternatiefs te organiseren voor het schoolfeest. 
 
Fijne vakantiedagen en een zalig paasfeest! 

Mevrouw Ann 

 
 
 

PASEN GEBEURT 

 
Pasen gebeurt… 
in onze liefde voor elkaar 
in een glimlach 
een telefoongesprek 
een eenvoudig ‘hoe gaat het?’ 

Pasen gebeurt… 
waar we elkaar proberen te beschermen 
en de voorzorgsmaatregelen naleven, 
waar we tijd maken voor het verhaal van een ander, 
beren zetten voor het raam 
of een maaltijd brengen naar de buurvrouw. 

Paasvreugde wordt voelbaar hier en nu 
in de moed van velen 
om niet bang te worden 
om verbinding niet uit de weg te gaan. 

In de verte, aan de rand van deze quarantaine 
gloort nieuw leven 
met tijd en aandacht 
voor jouw en mijn binnenkant. 
Zalig Pasen! 

Dienst zinzorg en pastoraal Sint-Kamillus 



 JARIGEN IN DE MAAND APRIL: 
K1 : Elias Maryan, Mabelle Vanleeuwe, Flo van Gastel 
K2 : Simon Schipperen, Kobe Claus 
K5 : Senne Kennis 
L1B : Len De Ketelaere 
L3A : Basile Vantorre 
L3B : Franscisca Akue, John Devil Van den Eynde  
L4 : Jackton Vandenbroucke 
L5 : Hoes Lander, Marcel Rottiers, Mattis Van den Broeck 
L6 : Sander Groffen 

 
                                  RA RA RA… WAT IS HIER AAN DE HAND IN ONS SCHOOLBOS? 

 
Schapenhekjes en palen en een hele hoop boomschors! 
Onze werkman meester Dré, die onze lagere school zo prachtig heeft geschilderd, kan nog heel wat meer! 
Samen met Eddy, de opa van Mathis, en met Gerrit, de opa van Leon gaat hij volgende week aan de slag.  

Wil je weten wat ze met die hekken en boomschors gaan doen? 
Wandel dan maar eens langs onze school. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 Kon je al horen wie deze vermomde lezers zijn? 
Welke juf zit er achter het masker? 

Je kan alle verhalen beluisteren en de stemmen raden bij de 
filmpjes op onze facebook-pagina van Mater Dei Driehoek. 
Na de paasvakantie lezen de masked readers live voor op 

school. 
Ze nemen dan ook hun masker af! 



    Quiz grootouderfeest 

 
Op ons grootouderfeest gaven onze kleuters het beste van zichzelf weer.  

Deze keer deden ze allemaal super goed mee. Want ze werden niet afgeleid door hun wuivende opa of oma in de zaal. Die waren er 
spijtig genoeg niet… door dat vervelende C-woord. 

 
 
We namen ons grootouderfeest op. De film konden alle grootouders EN ouders thuis bekijken op hun smartphone, hun tablet, hun lap-

top… Een kleuter vertelde aan mevrouw Ann dat ze haar op TV had gezien. Home-cinema ten top! 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
We deden naar jaarlijkse gewoonte ook een quiz. 

Dit waren de vragen en de antwoorden: 
 

1. Onze kleuterklassen hebben namen. Kennen jullie die namen? 
    Tip: het zijn allemaal namen van dieren. 
    olifantenklas, giraffenklas, lieveheersbeestjesklas, vlinderklas, uilenklas 

 
2. Hoeveel juffen kent onze kleuterschool? Je mag juf Emm, onze zorgjuf, er ook bij tellen. 

    En weten jullie ook hoe die juffen heten? 
       7 juffen: juf Emm, juf Inge, juf Els, juf Margot, Juf Anke, Juf Sofie K, juf Sofie B 

        juf Mieke is er ook nog, zij is onze kinderverzorgster 
 
3. Tijdens de zomervakantie is er een kleine renovatie in onze school. Wat bouwen wij? 

    Tip: het is in de buurt van onze turnzaal. 
        2 nieuwe kleedkamers, een condensatieketel voor de kleuterschool 

 
4. We hebben ons schoolbos uitdagender gemaakt.  

    Noem drie dingen die erbij kwamen. 
       waggelbrug, ooievaarsnest, fitnessrek, paddenstoelen, bloemen, uitleenhuisje, blotevoetenpad, weerhuisje, kunst in het bos, 

       fit-o-meter voor KS en LS 
 
5. In ons schoolbos wonen heel veel dieren. 

    We zagen reeds drie dieren met 4 poten. Weten jullie welke dieren? 
       eekhoorntje, poes, haas (ja echt, het was een haas, geen konijn) 

                                 Zo vieren we een verjaardag op school!  
 
- Je kan trakteren met iets lekkers voor de hele klas 
- Je kan een geschenkje meebrengen dat in de klas blijft: een boek, een spel, ...wees zelf maar creatief 
 
Wat kan niet: geschenkjes meebrengen om uit te delen. 



Donderdag 1 april  

Vrijdag 2 april  

Zaterdag 3 april  

Zondag 4 april  

Maandag 5 april  

Dinsdag 6 april  

Woensdag 7 april  

Donderdag 8april  

Vrijdag 9 april  

Zaterdag 10 april  

Zondag 11 april  

Maandag 12 april  

Dinsdag 13 april  

Woensdag 14 april  

Donderdag 15 april  

Vrijdag 16 april  

Zaterdag 17 april  

Zondag 18 april  

Maandag 19 april  

Dinsdag  20 april  

Woensdag  21 april Zwemmen L3 OF L4                                 5-jarigen & LS  Bib                 

Uniformloze dag 

Donderdag 22 april  

Vrijdag 23 april Fietsexamen L6 

Zaterdag 24 april  

Zondag 25 april  

Maandag 26 april  

Dinsdag  27 april Jogging 

Woensdag  28  april Pedagogische studiedag  

Donderdag 29 april Sportdag LS 

Vrijdag 30 april  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 


