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Vrije dag

VM 6de Ij. Fietsexamen

NM 6de Ij. met de fiets naar MEGA-Film
KS zwemmen

5de lj. +6de Ij. Havenbezoek

KS zwemmen

1ste Ij. + 2de Ij. Toneel N M

Rode kruis

1ste Ij. Rapport
KS zwemmen

1ste Ij. Oudercontact

Klasfoto

NM 6de Ij. met de fiets naar MEGA-Fuif
KS zwemmen

Schoolfeest

KS Oudercontact

LS Schoolreis

KS Oudercontact

Pedagogische Studiedag (vrije dag)

O.LH.-Hemelvaart
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14 juni Kleuterdiploma's (namiddag start om 14u)



Woord'e van de directeur

A

Onze laatste trimester is weer aangevat en er staat nog
heel wat op het programma. Deze maand staat natuurlijk 5.
ook in teken van de vele feesten die eventueel op jullie
afkomen: lste communie, vormsel, lentefeesten, ramadan,
... verkiezingen: het feest van de democratie © "-
Daarnaast zijn erop beide scholen natuurlijk de schoolfeesten.
Altijd weer een hoogdag.
Ondertussen draait de school op volle kracht naar het einde van het schooljaar toe.
De kinderen worden voorbereid op hun volgend leerjaar en sommigen zitten al een stuk met
hun hoofd in een volgende fase: het secundair. Allemaal een beetje spannend.
Samen maken we er nog een fijne twee maanden van vol toffe momenten!

S aren voor Gambia

De kinderen van onze school hebben heel wat moeite gedaan om het
vastenproject: VZW De Gambiavrienden, te steunen.
Er werden verschillende activiteiten gepland over de twee vestigingen
heen en dat bracht een heel mooi bedrag bij elkaar: 3000 euro!
Met deze steun zullen ze in Gambia 4 volledige kleuterlokalen kunnen
inrichten en zullen dus meer dan 100 kleuters op een fijne en
kindvriendelijke manier naar school kunnen gaan.
Patrick en Christa van VZW De Gambiavrienden hebben me gevraagd
om de hele school te bedanken voor deze enorme steun. Dit betekent

heel wat voor hen en hun werking!

Zon kledi" en beest'es

Tijdens de paasvakantie liep de thermometer weer hoog op en natuurlijk hopen we de
komende twee maanden nog heel wat zon over ons heen te krijgen.
Graag verwijs ik via deze weg ook op de kledingvoorschriften op onze school:
'Wij verwachten wel dat alle leerlingen zich netjes kleden. Bij zomerse temperaturen dragen onze kinderen geen

strandkledij (geen blote buik, geen spaghettibandjes, geen te korte rokjes en shortjes,... ) Om veiligheidsredenen
(struikelen, stoten van tenen,... ) vragen wij om de kinderen degelijke schoenen (geen crocs, geen teenslippers,...)
te laten dragen.'

Graag wijzen we er nog eens op om alles duidelijk te naamtekenen.
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Zonnecrème is bij heel zonnig weer ook aangewezen om
met de kinderen mee te geven. Deze wordt niet gedeeld
met andere kinderen om zo mogelijke allergieën aan
ingrediënten te voorkomen.

Bij warm weer willen we de kinderen zoveel mogelijk
laten genieten van de tuinen op de twee vestigingen.
Jammer genoeg duiken op warme dagen ook teken op.
Gelieve jullie kinderen dus regelmatig hierop na te
kijken.

Werken OD school

Tijdens de paasvakantie werd het volledige dak van de hoofdbouw van de vestiging op della
Faille vernieuwd. Er werd serieus doorgewerkt waardoor de dakwerken een week vroeger
klaar waren en beide speelplaatsen bij de start na de paasvakantie volledig beschikbaar
waren.

Binnen is er wel schade ontstaan waardoor twee klassen een nieuwe locatie hebben

gekregen.
Een grote dank aan alle leerkrachten en vrijwilligers die tijdens de paasvakantie tijd hebben
kunnen vrijmaken om de klassen startklaar te maken voorde kinderen en leerkrachten!!

Schoolfeesten

Onze twee vestigingen feesten er deze maand ook op los. De kinderen zijn in de klassen
reeds wat voorbereidingen aan het treffen.
Daarnaast zijn de ouderraden en de leerkrachten heel actief alles aan het regelen om op
beide plaatsen weer een fantastische dag te kunnen beleven.
Ploegsebaan: 18 mei 'Mater Dei op Wereldreis'
dellaFaille: 25 mei 'Mater Dei op TV'

We nodigen jullie nu alvast uit om mee te komen genieten op de schoolfeesten. Kom gerust
ook eens een bezoekje brengen aan de andere vestiging en leer zo onze hele school kennen!



Di itale wereld

Komende twee maanden testen we het digitaal ouderplatform van
Smartschool uit op twee klassen. Het vierde leerjaar op dF en het
vijfde leerjaar op PL krijgen deze eer.
Zeer benieuwd naar de bevindingen en hopelijk groeien we zo
spoedig uit naar een algemeen ouderplatform voor de hele school.
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Zi" die 10 000 handen hebben

Graag willen we in deze nieuwsbrief onze twee
secretariaatsmedewerkers in de spotlights zetten.
Ongelooflijk wat zij met een hoofd, twee armen,
twee benen en 10 vingers kunnen realiseren!
Nicole en Tine zorgen voor de samenhang achter
de schermen. We kunnen ze niet hartelijk genoeg
bedanken voor hun inzet.

Aangezien de Secretaressedag tijdens de paasvakantie
viel, willen we ze nu toch even via deze weg op een
voetstuk zetten, want ze verdienen dit elke dag!!
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Familienieuws

Huwelijk:
Proficiat aan Jeroen en Lien De Wilde, de ouders van Lewis (1KD) en Titus (1KA)
die op 6 april in het huwelijksbootje traden.

Overlijdens:
Onze oprechte deelneming voor zij die afscheid moesten nemen van een geliefde:

Overgrootvader van Amélie Meyers (PLKD)
Overgrootvader van Lucia (PL4) en Féline (PL2) Delcroix
Overgrootvader van Miguel Flebus (PL3)
Grumphy van Tias (PLKC) en Yerco (PL3) Bonne
Grootmoeder van Sam (DF3) en Maxime (DFKC) De Vos


