
 

 

 

01-04: American games 5L  - fietsexamen voorbereiding 6L   20u. Schoolraad 

02-04: Pepdagen 6L in Sint-Niklaas, MDO 

03-04: oudercomité 20u. 

04-04: MDO voormiddag— nm viering rond Pasen 13.30u. Helleke 

05-04: Grootoudervoormiddag ! 

07 tot 22-04 Paasvakantie! 

23-04: Welkom nieuwe peuters!  

25-04: praatplan MOS 16u. 

26-04: zwemmen 1-2-3 en 4 en 3K 

30-04: bezoek aan de Zoo 3L en 4L 

01-05: vrijaf, feest van de arbeid 

tel direc�e: 03 7797668 

Juf Helga: 0474503976 

Meester Marc: 0473698055 

Een broertje voor Luna Van Poucke uit de 

elfenklas! 

Een broertje en een zusje voor Isabelle 

Broucke uit het vierde leerjaar! 

Veel geluk voor de beide families !  

Van harte proficiat! 



Zaterdag 18 mei  

 

11.30u. Barbecue 

met inbegrepen familievoorstelling Houchacha (1 

 

Vanaf 14u. allerlei spelletjes, robot, Play back in de eetzaal, 

pannenkoeken, springkasteel... 

 

15.45u. Voorstelling Houchacha 

 

18u. Barbeque 

 

 

Een nieuw concept dit jaar!  Na jarenlang grootouderfeest met optreden van de kinderen, dit jaar een grootouder-

voormiddag  met een wandeling en fotozoektocht, fotoshoot en spelletjes. Op 5 april. 

Wat dan het schoolfeest betre�: 

Vrijdag 17  mei organiseren we een heuse kinderfuif na school�jd. Inschrijven is noodzakelijk.  

Zaterdag 18 mei voorzien we een voorstelling van HOUCHACHA voor de hele familie.  Deze voorstelling wordt twee 

maal gespeeld: mensen die inschrijven voor de middagbarbecue genieten mee van de eerste interac�eve show, 

voor de tweede voorstelling om 15.45u. kan je los inschrijven.  Doorlopend zijn er zoals vorige jaren spelletjes aller-

hande! Afsluiten doen we met een avondbarbecue.  

Iedereen is van harte welkom! 

Vrijdag 17 mei   

grote kinderfuif  

tussen 16u.en 19u. 



veerkracht 

In een matras zi�en ressorts of spiraalveren.                          
Ook in het binnenwerk van een horloge.                                                    
Er bestaan ook schoenen met springveren.                                               
De ingebouwde veer vangt schokken op.                                             
Ook mensen hebben een veer in hun binnenste.                     
Een kracht die hen veranderingen doet aankunnen.                            
Die hen helpt slagen en moeilijkheden te boven komen. 
Die hen doet opstaan en hen opstandig maakt.                                     
Die hen doet doorgroeien na ingrijpende levensgebeur-
tenissen.         

                                                                                                     
Je veer kan uitgerekt of gesprongen zijn. Je weerbaar-
heid kan erg geschonden zijn. Toch zijn er mensen en 
groepen die doorgroeien.                                                                    
Dankzij warme rela�es.                                                                       
Dankzij humor.                                                                                        
Dankzij openheid voor het transcendente.                                          
Dankzij... 

Trek je ook je veerkrach�ge schoenen aan? 

 

   Wat niet lukt, lukt nog niet.                                                             
Dus blijf niet bij de pakken zi�en.                                             

Voel de kracht van een nieuwe ochtend.                                
Trek je sportschoenen aan.                                                      

Veer op.                                                                                          
En sta er ten voeten uit.                                                               
Wat gisteren niet lukte,                                                         

lukt misschien vandaag wel.                                                            
En anders morgen.                                                                                 

Succes!                                                                                             

Iesja  

 

Our greatest glory is                              
not in never falling,  

but in rising                              
everytime we fall.  

Nelson Mandela  


