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NIEUWSBRIEF maart-april 2019
Graag uw aandacht voor…
Vasten ...
Welke schoenen trek jij aan
voor de 40-daagse tocht naar Pasen?
Zijn het wandelschoenen
die je vragen om op een rustig tempo
met mensen samen een stuk van hun
levensweg af te stappen?
Zijn het loopschoenen
die je de uithouding zullen geven
om eindelijk waar te maken
wat je deze vastentijd wilde bereiken?
Zijn het werkschoenen
die je uitnodigen om
de handen uit de mouwen te steken,
die je aandoet om te helpen
daar waar mensen in nood zijn?
Zijn het bergschoenen
die je naar de top van de berg brengen
waar je mijmerend dicht bij God kunt zijn?
Wees niet bang om
nu en dan eens andere schoenen
aan te trekken
op je 40daagse tocht naar Pasen.
Antoon Vandeputte

Dit schooljaar steunen we de “The Mobile School”. Dit is een Belgische
organisatie die zich wereldwijd inzet voor straatkinderen. Zij ontwikkelen mobiele
schoolkarretjes en verzorgen de opleiding van plaatselijke straathoekwerkers.
Momenteel rijden er 52 mobiele schooltjes in 26 landen, verspreid over 4
continenten: Latijns-Amerika, Azië, Afrika en Europa.
The Mobile School richt zich op twee doelgroepen: straatkinderen en
straathoekwerkers die informele, educatieve activiteiten met hen opzetten.
Onder het motto ‘als een kind niet naar school kan dan brengen we de school
naar het kind’ ontwikkelden ze een mobiele school. Dit rijdende schoolbord met
honderden educatieve spellen stelt straathoekwerkers in staat om educatieve
activiteiten op te zetten.
Meer info kan je vinden op www.mobileschool.org/nl/products
We doen een warme oproep aan iedereen om bij te dragen voor dit
goede doel. Dit kan door:
 leerlingen van de lagere school deel te laten nemen aan het sober maal
van vrijdag 15 maart
 centjes te helpen sparen voor het bedekken van het muntentapijt
 de sponsortocht van vrijdag 5 april te steunen
Meer info over deze initiatieven kan u lezen in een aparte brief die meegegeven
wordt in de eerste week na de krokusvakantie.
Bedankt voor jullie steun!
Op vrijdag 29 maart om 9.00 is er een vastenviering voor de kinderen van de
lagere school. Iedereen is welkom in de kerk van de Ooidonkdreef.
***
Van 1 tot 31 maart loopt de “boekenmaand”. Misschien wordt er ook thuis tijd
gemaakt voor een regelmatig (voor)leesmoment, een gezellige en bijzonder
waardevolle tijdsbesteding.
***
In de week van 4 tot 8 februari kwamen twee inspecteurs basisonderwijs onze
school doorlichten. A.d.h.v. lesbezoeken, documentenstudies en gesprekken met
kinderen, leerkrachten, directie en ouders vormden zij zich een beeld van de
volgende vier items:
• kwaliteitsontwikkeling
• onderwijsleerpraktijk (integrale werking van de kleuterschool voor de
lagere school wiskunde en muzische vorming)
• diversiteit
• bewoonbaarheid, veiligheid, hygiëne
We waren bijzonder verheugd dat we op het einde van die week een goed
rapport voorgelegd kregen.
Verslagen van schooldoorlichtingen worden openbaar gemaakt via de website
van Onderwijs Vlaanderen. Voor de geïnteresseerden: in de loop van de maand
maart zal ons verslag te lezen zijn op

www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/doorlichtingsverslagen

Welke activiteiten staan er op onze agenda?
Datum

Activiteit

Voor wie?

Auteurslezing in bib

1ste leerjaar

Rapport

Lager

Oudercontact

1ste leerjaar

Zwemmen

1ste, 3de, 4de en 6de leerjaar

Oudercontact

1ste tem 4de leerjaar

Bezoek aan de bib

2de leerjaar A & B

Oudercontact

6de leerjaar

Vrijdag 15 maart

Adventsactie: sober maal

Lager

Maandag 18 maart

Verkeersparcours
Brielmeersen

5de leerjaar

Dinsdag 19 maart

Oudercontact

Kleuter

Medisch schooltoezicht
(op school)
Toneelvoorstelling
(in zaal ‘Palace’ Deinze)
DOE-dag VTI Deinze

2de kleuterklas

Vrijdag 1 maart
Maandag 11 maart
Dinsdag 12 maart

Donderdag 14 maart

Donderdag 21 maart

Vrijdag 22 maart

Maandag 25 maart

Ouderavond
(georganiseerd door het
oudercomité)
Auteurslezing in bib

3de kleuterklas
6de leerjaar
Ingeschreven ouders
4de leerjaar

Zwemmen

1ste,2de, 4de en 5de leerjaar

Medisch schooltoezicht
(op school)

6de leerjaar

Dinsdag 26 maart

Woensdag 27 maart

Grootouderfeest

Vrijdag 29 maart

Vastenviering (9.00)

Donderdag 4 april

Auteurslezing in de bib

Vrijdag 5 april

Adventsactie:
sponsortocht

Van maandag 8 t/m
maandag 22 april

paasvakantie

De grootouders van de
kinderen uit het 1ste, 2de en
3de leerjaar
Lager
Iedereen welkom !
6de leerjaar
Lager

