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Onze poetsvrouw, Marina gaat op pensioen eind juni.  Ze blijft wel gelukkig verder de slaapklas begeleiden. We zoeken 

dus een nieuwe poetsvrouw/man vanaf 1 juli. Mocht je iemand kennen of zelf interesse hebben, stuur gerust een mail. 

We blijven ook steeds op zoek naar mensen die eens willen inspringen tijdens de 

middagpauze als er een collega afwezig is. Dat is toezicht doen in de eetzaal of bui-

ten op de speelplaats  bij de kleuters of  de lagere school.  

Interesse of graag meer uitleg? Stuur gerust een mailtje dan geven we graag een 

woordje uitleg.  

Zuidactie ‘Fuerza, Mamá!’ – Granada, Nicaragua 

Met de zuidactie van 20-21 willen ze voorkomen dat kinderen hun leven op straat 

moeten doorbrengen. Kinderen horen thuis, niet op straat. Wij willen graag ook een 

steentje bijdragen. Dit willen we doen door de sobere maaltijd en een heuse spon-

sortocht met tal van opdrachten. De leerlingen leren ook meer over het land en de 

cultuur. Wil je nog meer info over de actie, neem een kijkje op de website 

www.fracarita-belgium.org. 

GEZOCHT  

ZUIDACTIE  

Beste ouder  

We zijn fier hier onze vernieuwde computerklas te mogen voorstellen. Ze werd vernieuwd met nieuwe bekabeling zo-

wel voor elektriciteit en internet. Nu kan er weer volop geoefend worden om bv. blind  te leren typen.  

Na de vakantie blijven we op dezelfde manier werken zoals we nu bezig zijn op het vlak van corona.  

We wensen jullie allemaal een fijne vakantie toe!  



De voorbije maand deelden we geluk … 

Gaston Vermeire werd grote broer van Jeanne.  

We wensen broer, mama en papa een hele dikke proficiat!  

FAMILIENIEUWS 

CARNAVAL  

Ondanks de nare tijden maakten we de afgelopen week toch veel plezier op school. De 

gekke kapsels, omgekeerd les krijgen, pyjama’s in alle geuren en kleuren zorgden voor 

heel wat sfeer op de school.  

Op donderdag met onze fluokleren aan werden 

de bekers uitgereikt van Fluoberke! De klas die 

het meest bekers won, won nu de grote trofee. 

Een hele dikke proficiat aan de huppelklas en 

L6!  

Op vrijdag toonden we trots onze carnavalskleren op de catwalk. De juffen 

zorgen voor bijpassende muziek. De kinderen schitterden allemaal!  

PLANNING  

OUDERRAAD 

MAART 

1 maart    Koekjes actie uitdelen 

5 maart   Start Zuidactie  

11 maart   Sobere maaltijd (meer info volg)  

24 maart   Pedagogische studiedag 

26 maart    Zwemmen 3e kleuterklas  

 

APRIL 

1 april    CLB onderzoek 1e kleuterklas  

       30 april          Rapport 4 

POEZIEWEEK— GEOCACHING  

Dank je wel voor de fluo boekentas hoezen!  

We zijn blij dat we gezien worden in het verkeer!  

De leerlingen van de lagere school gingen op stap in Hansbeke naar aanleiding van de poeziëweek. Meester Hans stak 

samen met juf Yvette een heuse geocaching in elkaar.  De leerlingen kwamen steeds enthousiast terug op school. Leuk 

om misschien wel eens met het gezin te doen. Je zoon of dochter zal je graag uitleggen hoe het in elkaar steekt. Of op 

de website kan je ook meer info lezen https://www.geocaching.com/play. 

Veel wandel & zoekplezier!  


