
Volgende leerlingenraad: 26/04/2019 
 

Vzw OZCS Noord-Kempen 

Pa/Mater Dei Basisschool  

della Faillestraat 16 
Ploegsebaan 76 
2930  Brasschaat 
03 633 38 05 
Hallo@mater-dei.be  

 

Vrijdagen 15, 22, 29/3, 5 en 26/4  MUZIEK op de speelplaats 

De muziek blijft spelen op de speelplaats van de lagere school tijdens de 

middagpauze op vrijdag.  

 

Vrijdag 15 maart   Nationale PYJAMADAG van Bednet 

 Vrijdag 15 maart is het 4de Nationale Pyjamadag van Bednet. En jawel, 

wij doen mee! Want Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen 

en jongeren die niet naar school kunnen van thuis uit en samen met 

hun eigen klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, tonen 

we dat we de zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet 

meer bekend. Zo kunnen ze nog meer kinderen helpen!  

Dus kom gerust in je pyjama, kamerjas of in je onesie naar school! 

Je mag die dag ook je pantoffels meenemen om in de klas aan te doen. Buiten draag je wel 

schoenen.  

Dit is voor kleuterschool en lagere school!  

 

Donderdag 21 maart    WereldDownSyndroomDag  

“Werkt u mee aan een wereld waarin iedereen er 

mag zijn? Rol dan uw broekspijpen op! En draag 

op 21 maart twee andersgekleurde sokken. 

Omdat ook mensen met downsyndroom de 

wereld kleurrijk maken. En - op hun manier - 

meerwaarde bieden”, zo luidt de oproep dit jaar. 

“De verschillende sokken vind je terug in het logo van 

Werelddownsyndroomdag. Ze staan symbool voor het extra 

chromosoom bij mensen met downsyndroom”, zeggen de 

organisatoren. “Door op 21 maart twee verschillende sokken 

te dragen, vieren we onze diversiteit.”  

En ook wij hier in Mater Dei doen hier aan mee!  
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Maandag 1 april     De GRAPPIGSTE dag van het jaar 

Op maandag 1 april houden we de grappigste knutselwedstrijd van het jaar. Het is de 

bedoeling dat je op 1 april je grappigste knutselwerkje afgeeft aan juf Eva. (je mag het ook 

vroeger afgeven) Zij zal ze verzamelen en de leerlingenraad kiest een winnaar per graad.   

Enkel voor de lagere school.  

 

 

 

Woensdag 24 april  BUITENSPEELdag – Geen huiswerk! 

Jij kent de Buitenspeeldag toch al? Al voor de 12de keer op rij kan je een 

hele woensdagnamiddag buiten ravotten en sporten. Ook in onze buurt 

valt er ongetwijfeld weer heel wat te ontdekken!  

Op je favoriete televisiezenders valt er alleszins helemaal niets te 

beleven. Die gaan een hele namiddag op zwart. Je hebt dan ook geen 

enkel excuus om binnen te blijven! Kom 24 april naar buiten en trommel je 

klasgenootjes, vriendjes, buurjongens en -meisjes op en maak er een spetterend avontuur 

van. Om volledig te kunnen genieten van de buitenspeeldag, geven de juffen GEEN 

HUISWERK! 

 

Donderdag 25 april      Buitenlesdag 

Wat dacht je er van eens een keertje buiten les te volgen? 

Op 25 april 2019 vragen we aan alle juffen om met de 

leerlingen ’buiten te vliegen’. Buiten leren, buiten spelen en 

buiten bewegen is leuk en heeft een gunstig effect op het 

welzijn en het leren van de kinderen. Turnen, knutselen, 

leren over de natuur, … maar ook taal- en rekenlessen zijn 

buiten vaak veel leuker dan binnen.  

Dit is voor de kleuterschool en de lagere school! 
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