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Beste ouders, 

 
Naast het lesgeven zijn onze leerkrachten druk bezig met de voorbereidingen van het schoolfeest. 
Een werkgroep buigt zich over het podium en het optreden, versiert de speelplaats en de poort en 

leidt alles in goede banen. 
Een andere groep zoekt alles uit voor de spelkraampjes: spelletjes zoeken, halen en maken, prijzen 
verzamelen en bestellen, een verdeling opstellen. 

Binnenkort beginnen we te oefenen aan de dansjes en zorgen we dat ieder zijn gepaste outfit heeft. 
 
Ook onze ouderraad is al een tijdje aan het werk met de voorbereiding en organisatie van de cate-

ring. 
Bestellen en aankopen van drank en lekkers, zorgen voor voldoende togen, koelkasten en bakplaten. 
Zij lieten me weten dat jullie binnenkort heel wat brieven gaan ontvangen met info en hulpvragen. 

Lezen jullie deze brieven goed en beantwoorden jullie hun vragen? 
We maken er samen een groot feest van! 
 
Straks komen onze zesdeklassers terug van Koksijde. Een week met elkaar aan zee. 

Een week vol leerrijke en fijne activiteiten waar ze leren om in groep samen te leven en zelfstandig 
hun kleine vragen en probleempjes op te lossen. 
Ik verwacht hen vol enthousiasme terug en laat jullie tijdens het weekend genieten van al hun verha-

len. 
 
Mei, de feestmaand met moederdag, eerste communie, Vormsel, lentefeest, Pinksterfeest.  

Proficiat aan onze leerlingen die hun eerste communie of Vormsel doen en hiermee een stap zetten 
om naar Jezus’ voorbeeld het goede te doen voor de medemens. 
Ik hoop dat het een mooie dag wordt voor al onze leerlingen en hun familie. 

 
Mevrouw Ann 

Wanneer je wakker wordt, 
denk aan wat een kostbaar voorrecht het is 

om te leven, 
om te ademen, 

om na te denken, 
om te genieten, 

om lief te hebben. 
 

Marcus Aurelius 



 
 

JARIGEN VAN DE MAAND MEI: 
K1 : Nellie Cuvelier, Basil De Mey De Backer, Liam Mandé 
K2 : Flor Jacobs, Tiffany Kaplan, Louis Kusseler 
K4 : Nio Hazen, Daniël Liu  
K5     : Mathis Lamot Leyssens, David Ndombe Kilongo, Lou Vandenbulcke 
L1 : Leon De Bakker, Robert Mirzoyan 
L2 : Emilie Declerck, Ayse Kaplan, Lucie Watzeels 
L3 : Nand Kennes, Amy Van Mensel, Nora Zannouti 
L4A : Marie Jagers 
L4B : Maxime Frans, Andjela Vleminckx 
L5 : Salvatore Granata 
L6      : Amira Kaplan, Luz Ndombe Kilongo 

                                                                     
                                                            WIJ ZOEKEN 
 
Uniformkleding voor onze oudste leerlingen. 
Maten 146, 152, 158, 164 
 
Op school hebben we een kast met tweedehands uniformkleding. We helpen er soms ouders mee die het 
financiëel moeilijk hebben. 
Ook gebeurt er soms eens een ongelukje of valt er iemand in een plas. Dan is het handig om een set droge 
kleren te hebben. 
 
Heeft u thuis nog mooie kleding in effen donkerblauw of effen wit, 
dan mag u die op het secretariaat bezorgen. 
Turnpantoffels en sokken of schoenen zijn eveneens welkom. 
En zwembroekjes en badpakjes kunnen we af en toe gebruiken voor 
een vergeetkous. 

Belangrijke data 

 

eerste communie: 21/05/2023 om 9.45u 

Vormsel: 29/04/2023 uur nog niet bekend 

 
 

ROLL-IN MATER DEI 

 
Op woensdag 4 mei 2022 organiseren de directeurs van de scholengemeenschap graag 
een ROLL-in voor de leerlingen van het vierde leerjaar. Dit zal plaatsvinden aan de 
fonteinen in het Park van Brasschaat tijdens de schooluren. 
 
Heb jij thuis rollend materiaal bv. skates, step, skateboard,… 
Let op gemotoriseerde attributen zijn niet toegestaan. Dan mag je deze op woensdag 
4 mei 2022 mee naar school brengen.  
 
Meester Jonas leidt alles in goede banen. 



L3 
We brachten een bezoekje aan de lokale politie van Brasschaat. 
Daar mochten we een kijkje nemen in de cellen en de motors zien. TOP! 
We kunnen als groep al heel knap fietsen. We fietsen elke week naar het 
zwembad. 
We, JOEPIE, gingen nog op uitstap naar Hidrodoe … eindelijk weer eens 
op stap. 

K5 
Hoe superfijn was het om samen met 
meester Jonas te turnen. Turnen met 
een “echte” turnmeester was keitof! 
(enkel de roodjes) 
Bij mooi weer picknicken we buiten, 
dat is super gezellig. 
 

K4 
Betalen in de winkel met euro’s 
of met de kaart? Daar weten de 
kleuters van de vlinderklas alles 
over. Een boodschappenlijstje 
maken en alle producten zoeken 
en scannen om nadien te betalen 
aan de kassa.  
We leerden het allemaal tijdens 
thema ‘de supermarkt’. 
We zijn zelf echt naar de super-
markt geweest met ons bood-
schappenlijstje en moesten de 
producten ook echt kopen :-) 

K1  
Tijdens het mooie weer zijn wij op zoek geweest naar kriebeldiertjes. 
We vonden er heel wat verschillende, zoals wormen, kevers, mieren, 
spinnen. Wat leuk! 

L5 
We maakten spreekbeurten over ver-
schillende landen. We leerden er veel 
van bij en mochten soms zelfs iets spe-
ciaals proeven 

K3 
We hebben een echt indianendorp in de klas en 
een cowboysaloon. We maken ons eigen stok-
paard en krijgen een nieuwe naam: een totem-
naam met onze eigenschappen en talenten. We 
leren dansen als indianen en schieten as cow-
boys. En we maken vriendschapsbandjes voor 
elkaar zoals een echte indianenstam en cowboy-
clan. 

            L1 

Joepie, het zonnetje schijnt! Tijd om naar 
buiten te gaan. We gaan op natuur-
onderzoek in ons bos. 
In de winkel Horta kochten we enkele plant-
jes en zaden om onze moestuin verder aan te 
leggen. We kunnen al niet wachten om te 
smullen van de aardbeien, tomaatjes en 
munt. 

L2 

Professor Ouw maakte heel wat rommel in 
zijn labo. Samen met ons, ontdekte hij heel 
wat nieuwe dingen. 
Meester Bob, woordenhakker, leerde ons 
woorden hakken, HATSJA! 

L4A 
We hebben spreekbeurten gemaakt. We mochten ons onderwerp zelf 
kiezen. Gemakkelijk was het niet maar we leerden er wel veel van bij. 
We gaan België verder verkennen. Benieuwd! 
We zijn naar Hidrodoe geweest. Daar hebben we veel geleerd over 
water. En ook veel gespetterd. 

L6 
We hebben genoten van fantastische zeeklassen in Koksijde. Toffe groep, 
mooi weer en veel plezier gemaakt.  
We hebben knappe tekeningen gemaakt over onze helden in de oorlog ‘de kin-
deren’ i.v.m. het boek ‘Vergeet mij niet’. 

L4B 

We hebben zelf een boodschappentas ontwor-
pen. We gebruikten verschillende materialen 
om dit in elkaar te knutselen. 
We creëerden een eigen superheld en schreven 
hier een stripverhaal over. 

K2 

We leerden over dinosaurussen!  
In de klas vonden we een ei waar een baby-
dinosaurus uitkwam. Dat vonden we echt heel span-
nend. Zelf knutselden we ook een eitje en schilder-
den we onszelf als een dino. Wat een super cool the-
ma! Grrr... 



zondag 1 mei  

maandag 2 mei  

dinsdag 3 mei Mega-les door agent Michel: L6 

woensdag 4 mei 
Zwemmen L3 + L4 
Roll-in L4 

donderdag 5 mei Themadag 

vrijdag 6 mei 14.00u theater Collectief Verlof: L1 + L2 

zaterdag 7 mei Vorrmsel 

zondag 8 mei Moederdag 

maandag 9 mei 
Sportdag LS 
Oudercontact KS 

dinsdag 10 mei 
Oudercontact KS 
20.00u Ouderraad 

woensdag 11 mei Pedagogische studiedag: vrijaf KS + LS 

donderdag 12 mei 
CLB contactmoment L4A + L4B 
Mega-les door agent Michel: L6 

vrijdag 13 mei  

zaterdag 14 mei 1e communie 

zondag 15 mei  

maandag 16 mei  

dinsdag 17 mei Jeugboekenfeest: L6 

woensdag 18 mei 
Zwemmen L3 + L4 
10.30u-11.30u kijkmoment KS 
Uniformloze dag 

donderdag 19 mei  

vrijdag 20 mei 
Generale repetitie schoolfeest VM 
Fietsweek NM: L5 

zaterdag 21 mei SCHOOLFEEST 

zondag 22 mei  

maandag 23 mei  

dinsdag   24 mei  

woensdag 25 mei 
Zwemmen L3 + L4 
Bib 

donderdag 26 mei O.-H.-Hemelvaart: vrijaf 

vrijdag 27 mei Vrijaf 

zaterdag 28 mei  

zondag 29 mei  

maandag 30 mei  

dinsdag 31 mei Jogging  


