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Gemachtigd opzichter aan de schoolpoort:  
 
Zoals jullie allen al vaak hebben gezien en gemeld is het een spijtige zaak dat er ‘s morgens geen 
wijkagent meer aan onze schoolpoort staat. Samen met de ouderraad deden wij onlangs een oproep 
om vrijwilligers te vinden die ‘s morgens de kinderen op een  veilige manier de straat laten overste-
ken.  Meteen was er al één enthousiaste mama die hiervoor tijd kon vrij maken. 
De mama van June (lj2) en Ferre (Kl3) Vanderjeugt is bereid om de kinderen ‘s morgens veilig te hel-
pen oversteken.  DANKJEWEL Mieke!!!   
Graag herhalen wij  even onze oproep. 
Kunt u zich ‘s morgens van 8.15 uur tot 8.25 uur vrij maken om de kinderen veilig te laten overste-
ken?  Eén of meerdere ochtenden, stuur een e-mail naar danneelsmarieke@gmail.com . 

Zwerfvuilactie op school:  
Ook onze school nam deel aan de zwerfvuilactie. De kinderen van de lagere school 
verzamelden massa’s  PMD en heel wat zakken restafval. Dankzij deze actie dra-
gen alle kinderen, van onze school, bij tot een propere buurt om in te leven, spelen, 
wandelen en fietsen, want dat willen we toch allemaal?   
Benieuwd naar meer fotomateriaal?   
Surf naar;  http://mooimakers.be/actie/afvaljagers 

http://www.dqc.be/
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Schoolreis lager: 
De derde trimester staat alweer voor de deur.  Hoog tijd dus om de schoolreis te regelen…. 
Na wat “denk– en belwerk “ kunnen wij de bestemming van de schoolreis voor dit jaar bekendmaken. 

Alle kinderen van de lagere klassen gaan samen op maandag 14 mei naar                                                                     
 

 

Meer informatie, de praktische organisatie ontvangen de kinderen in de loop 
van de derde trimester. 

De datum en bestemming voor de schoolreizen van de kleuterklassen kunnen we nog niet meedelen omdat er hier en daar nog 
wat moet geregeld worden.  Ook hiervan ontvangt u in de loop van het derde trimester de nodige informatie. 

Schilderwerken in het vijfde leerjaar: 
Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief aange-
kondigd, werd begin februari het klasje bo-
ven de keuken volledig geschilderd door on-
ze klusjesman Marnix.  Omdat Marnix de 
smaak van het schilderen te pakken heeft, 
werd aan meester Stefaan en het vijfde leer-
jaar eind februari verteld dat hun klas half-
weg maart zou worden aangepakt.  Onder-
tussen is Marnix volop aan het renoveren en 
schilderen van deze klas.  Na de Paasvakan-
tie nemen meester en de kinderen hun intrek 
in een volledig opgefriste klas. 

Dankjewel Marnix voor deze prachtige  
werken! 

Italiaanse avond: 

Graag danken we 350 aanwezigen op onze Italiaanse avonden.  
Dankzij de opbrengst van deze avonden en de steun van de 
ouderraad kunnen wij investeren in de digitalisering van onze 
school, namelijk aankopen van digitale borden. 

Schoolfeest Zuidschote: 

Het schoolfeest te Zuidschote stond volledig in het kader van de ope-
ning van de vernieuwde speelplaats.   
Klik hier, https://www.facebook.com/DeKinderster/photos/
pcb.779349028927047/779348038927146/?type=3&theater  voor de 
sfeerbeelden van dit meer dan geslaagde schoolfeest waar ruim 180 
mensen present waren om frietjes met stoofvlees of vol-au-vent te 
eten. 
DANKJEWEL VOOR JULLIE AANWEZIGHEID!! 
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