
 

 

01-06: Eerste Communie in Stekene 

03-06: Schoolraad 20u. 

04-06: MDO vm 

05-06: oudercomité 20u. 

06-06: MDO nm 

07-06: Schoolreis 1-2-3   zwemmen voor  bijtjes, kikkers en elfen,  4Len 5 of 6L 

09-06: Pinksteren 

10-06: Pinkstermaandag: vrijaf! 

11-06: Schoolbestuur  20.30u. 

13-06: Onderwijs overleg met de gemeente, nm bezoek museum WO2 voor 6L 

14-06: Rollebolle  3K   bezoek aan het gemeentehuis voor 4L nm 

21-06: zwemmen 1-2-3 en 4L en 3K  afscheid van het 6de leerjaar  

25-06: Stekelbakjesdag 6L  

27-06: Schoolreis 4-5-6  rapport 6 en oudercontacten 

28-06: 9u. Afscheidsviering 6L  nm START VAN DE VAKANTIE! 

tel direc�e: 03 7797668 

Juf Helga: 0474503976 

Meester Marc: 0473698055 

 

Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei was er schoolfeest op 3 Beuken! Het pro-
gramma zag er helemaal anders uit dan de vorige jaren. Het was voor heel 
wat mensen wennen, maar deze dagen waren echt feest voor de kinderen.  

We startten op vrijdag met een hele toffe kinderfuif. Een honderdtal kin-
deren van de lagere school en ook wat kleuters gaven bij de inschrijving 
hun lievelingsnummers door en kwamen vrijdagavond dansen. Het was een 
gezellige bedoening, groot en klein op de dansvloer, net een echte disco-
theek! Voor herhaling vatbaar, zeker! 

Op zaterdag hadden we traditioneel familiebarbecue. In de namiddag was 
er tweemaal een optreden van de clown Hoetchatcha. Wie de voorstelling 
meemaakte vond het schitterend! De clown had alle kinderen mee.  

We hadden veel geluk met het weer, de mensen konden lekker in de zon 
genieten van een drankje en/ of een pannenkoek terwijl de kinderen zich 
vermaakten met de spelletjes. Het was een echt kinderfeest!  

 

Dank u wel aan alle mensen die ons steunden door eens langs te komen 
voor de spelletjes, de clown, of door te komen eten! 

Ook een hartelijk dank aan alle medewerkers en sponsors!! 
De opbrengst hiervan gaat nog steeds naar het bouwfonds, voor de afwerking van de klassen. 



duurzaamheid 

Het begrip duurzaam is in:                                                                           

we spreken van duurzame energie,                                                                       

gedegen verbruiksgoederen,                                                                          

duurzaam bouwen en bankieren,                                                                  

een hechte vriendschap of liefde,                                                                

blijvende ontwikkeling, vorming en groei …                                                 

We weten dat de natuurlijke rijkdommen van de aarde                            

niet onuitpu�elijk zijn, dat we niet met haar mogen sollen.     

Paus Franciscus wijdde er in 2015 zelfs een groene encycliek aan.       

In Laudato Si’, een brief “over de zorg voor ons gemeenschappelijk 

huis” stelt hij de band tussen ecologie, economie en sociale recht-

vaardigheid op scherp. Daardoor voedde hij ook het klimaatdebat 

met een indringend ethisch appèl.                                                                   

Onderwijs brengt kinderen en jongeren al die inzichten bij                           

en helpt hen keuzes te maken.                                                                     

Maar leren speelt zich overal af.                                                                      

Voor iedereen.                                                                                                                 

En eindigt bovendien nooit.                                                                          

Elke mens krijgt en ontwikkelt talenten,                                                     

doet ervaringen op, gaat rela�es aan.                                                                             

Hij werkt aan zijn karakter en temperament.                                                              

Een groeiproces, een levenslange opdracht.                                                                     

Dat gebeurt vaak ongemerkt, in alle s�lte, voetje voor voetje.    

Omarm de komende vakan�e                                                                             

als een kans om met volle teugen te genieten                                                               

van duurzame ervaringen die je van binnen rijker maken.  

Orde brengen in de chaos,                                   

licht scheppen.                                                

Water geven, hemel creëren.                               

Land bieden, groen maken,                                           

zaad voortbrengen,                                                 

vrucht geven.  

Stralen als de zon,                                                       

schijnen als de maan,                                                     

fonkelen als de sterren.  

Eten maken,                                                               

gezelschap zijn.  

Als we dat nu eens doen voor elkaar? 

Voetje voor voetje, samen op wandel? 

Iesja  



 

 

 

Lande Audenaert   Naya Baert   Delphine Baes   

Laura De Smedt   Robbe Thyssen  Arthur Van Aken   

Marcus Van Aken   Thor Van Der Linden Haylay Van Osselaer  

Orion Vermariën   Job De Kraker 

 

Zij werden op 4 mei gevormd in de kerk van Stekene.  

Van harte gefeliciteerd!    

Noor De Brant  Ron de Hoogd  Jens De Smedt  Lise De Smedt 

Jelle De Vos   Jesper Inghels  Luca Lobbes   Fiene Loquet 

Ayla Noens   Killian Piepers  Jo�e Pieters   Xeno Puylaert 

S�en Tijsmans  Vince Vandamme  Finn Van Houten  Luna Wery 

 

Zij deden hun eerste communie op zaterdag 1 juni in de kerk van Stekene. 


