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NIEUWSBRIEF maart-april 2020 
 

  

Graag uw aandacht voor… 

 
 

Vasten ... 

 
Vergeven, 

  je kan het doen 

en je kan het ondervinden. 
 

Het mogen doen is verfrissend: 
je raakt van je wrok af, 

je herstelt, maakt nieuw. 

 
Je geeft een nieuwe kans. 

Het mogen ondervinden 
is bevrijdend: 

je wordt geloofd, 

je mag weer bestaan. 
 

Jij krijgt die nieuwe kans. 
Zo is vergeven 
dubbel hopen 

Op een nieuw leven: 
voor jezelf en voor de ander. 

 
Wat houdt je tegen? 

 
Peter 

 

 
Dit schooljaar steunen we ‘Mondibuild-Urafiki’ met het project:  ‘Samen 

bouwen met de scholen in Kenya’. De organisatie zal inzetten op het meehelpen 
aan de uitbreiding van de werkplaats van de school, alsook aan de modernisatie 
voor het maken van geprefabriceerde bouwelementen. Daarvoor kunnen ze wel 

wat financiële steun gebruiken. Het project wordt gedragen door Johan Van 
Wassenhove, leraar houtbewerking VTI te Deinze en diaken in de parochie Zulte. 
 
We doen een warme oproep aan iedereen om bij te dragen voor dit 
goede doel. Dit kan door: 

 centjes te helpen sparen voor het bedekken van het muntentapijt vanaf 
maandag 9 maart  
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 leerlingen van de lagere school deel te laten nemen aan het sober maal 

van vrijdag 20 maart 
 deel te nemen aan de rommelmarkt van vrijdag 27 maart  

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 3 april om 10.45 is er een viering voor de kinderen van de lagere 
school. Iedereen is welkom in de kerk van de Ooidonkdreef. 

 
*** 

 

Van 1 tot 31 maart loopt de “Jeugdboekenmaand” met als thema ‘Kunst’. 
Misschien wordt er ook thuis tijd gemaakt voor een regelmatig 

(voor)leesmoment, een gezellige en bijzonder waardevolle tijdsbesteding.  
 

*** 

 
De grootouders van het 4ste, 5de en 6de leerjaar mogen volgende datum 

reeds vrijhouden in hun agenda: woensdag 22 april 2020. We willen hen die 
voormiddag graag verwennen. Meer info volgt later. 

 
*** 

In bepaalde klassen hebben we te kampen met  een luizenprobleem.  

Intussen rekenen we op jullie medewerking om regelmatig en heel grondig te 
controleren en - wanneer nodig – ook te behandelen. 

 
      *** 
 

 
Starten tussen 14.30 en 17.00 

 

 



 

 

 
Welke activiteiten staan er op onze agenda? 

 

 

Datum 
 

Activiteit Voor wie? 

Dinsdag 3 maart Zwemmen 1ste, 3de, 4de en 6de leerjaar 

Maandag 9 maart Doe-dag VTI  6de leerjaar 
 

Auteurslezing in bib  4de leerjaar 

Vastenactie  
start centjestapijt 

Alle kinderen 

Dinsdag 10 maart Toneel Leietheater  5de leerjaar 

Donderdag 12 maart Auteurslezing in bib 

 

2de leerjaar 

     Vrijdag 13 maart  Apotheose Integratieproject  

 

4de leerjaar  

Maandag 16 maart SALSA  dansles 1 

organisatie Oudercomité 
 

Alle geïnteresseerde ouders 

(zie brief) 

Dinsdag 17 maart Zwemmen 2de, 3de, 5de en 6de leerjaar 

Theater op school Peuters en 1ste kleuterklas 

Oudercontact 1ste t.e.m. 5de leerjaar 
3de kleuterklas B 

Woensdag 18 maart Pedagogische studiedag Vrijaf voor alle kinderen 

Donderdag 19 maart Medisch schooltoezicht 1ste leerjaar 

Toneel Leietheater 6de leerjaar 

Vrijdag 20 maart Rapport Lagere afdeling 

Vastenactie 

sober maal 

Lagere afdeling 

Maandag 23 maart SALSA dansles 2 Ingeschrevenen 

Dinsdag 24 maart Oudercontact Kleuterafdeling 

Donderdag 26 maart Bezoek aan rusthuis  
Ten Bosse 

2de leerjaar 

Vrijdag 27 maart Vastenactie 
rommelmarkt 

Lagere afdeling 

Maandag 30 maart SALSA dansles 3 Ingeschrevenen 

Dinsdag 31 maart Zwemmen 1ste, 2de, 4de en 5de leerjaar 

Woensdag 1 t.e.m. 
vrijdag 3 april 

Sportklassen 
Domein Puyenbroeck 

3de en 4de leerjaar 

Vrijdag 3 april Paasviering (10.45) Iedereen welkom 

   Zaterdag 4 april 
t.e.m. zondag 19 april 

Paasvakantie  

 
 
AANDACHT 
 

Omwille van organisatorische redenen is de datum van de proclamatie voor de kinderen en de 
ouders van het  zesde leerjaar verplaatst  naar vrijdag 26 juni 2020! 


