
 

 

 

01-03: zwemmen 1-2-3 en 4-3K  - Carnavalstoet in de namiddag 

11-03: Start inschrijvingen schooljaar 2019-2020 

12-03: spelcarrousel voor 3L in de sporthal in Stekene 

13-03: Bodymap/ MOS  vergadering om 12.15u. 

14-03: 6L bezoekt de broederschool in het kader van de keuze van een richting in het secundair onderwijs—        

 kleuterboemeldag in Belsele  12.45u.-15.15u. voor alle derde kleuterklassers 

15-03: Voorstelling 40-45 voor derde graad in de namiddag 

16-03: Gezellig samenzijn in het Helleke 

20-03: Conferentie voor de leerkrachten, geen school voor de kinderen! 

21-03: MDO vm   - oudercontacten voor LS (2L tot 6L) 

22-03: rapport 4 voor 1L—Dode hoek , praktijksessie voor 5&6 

26-03: 16u. Werkgroep MOS 

29-03: zwemmen 1-2-3 en 3K  -  Frank Pollet in 4L 

 

tel direc�e: 03 7797668 

Juf Helga: 0474503976 

Meester Marc: 0473698055 

 

 

  is het broertje van  

Tristan(3L), Aurelia (1L),                             

Logan (Elfen) Struyf. 

 

 

  

Is het broertje van 

Basiel  Dhollander(Pieternellenklas) 

en het zoontje van juf Kimberly . 

Hartelijk proficiat aan beide families! Veel geluk met de kleine broertjes! 

 



Rechtvaardigheid 

Broederlijk Delencampagne 2019:                 

Guatemala 

Gaan met die banaan! 

Genoeg, lekker en gezond van eigen 

grond. 

 

In deze campagne voor het basisonderwijs 

staat het leven van de zusjes Sharon (10), Al-

lison (8) en Kamila (4) centraal. Zij wonen in de 

gemeenschap La Florida, Guatemala. We ma-

ken kennis met Sharon, haar dorp en familie. 

De familie werd eigenaar van een leegstaande 

koffieplantage en kan zichzelf nu van  voedsel 

voorzien met zorg voor de natuur.  Veel men-

sen in Guatemala hebben geen eigen grond , 

kunnen niet zelf hun eigen groenten telen en 

verdienen anderzijds niet genoeg om de fami-

lie te onderhouden. Wij zijn benieuwd naar 

hun verhaal. 

In de veer�gdagen�jd ze�en we in op verinnerlijking,                                                    

versobering, herstel van rela�es en solidariteit.   

Ze zijn niet los verkrijgbaar.                                                                                           

Wie zich bezint, stuurt zijn levenss�jl bij:                                                                 

delen van je overvloed doet versoberen,                                                                     

een teken van solidariteit met wie minder hee�.                                                                        

Zo trek je kromme en scheefgegroeide rela�es recht.   

Die vier pijlers zijn bouwstenen voor een samenleving                                        

waarin ieder rechtop kan lopen,                                                                                                  

waarin elk krijgt waar hij recht op hee�.                                                                        

Rechtvaardigheid zit in het hart van                                                                                           

het jodendom, het christendom en de islam.                                                                                        

In de Bijbel is rechtvaardigheid veel meer                                                                  

dan het fair naleven van we�en of geen ander schade toebrengen.                   

Rechtvaardigheid hee� alles te maken                                                                         

met een grondhouding van integriteit,                                                                                

met medeleven, zorg en goedheid,                                                                                    

met je uiterste best doen om de ander in zijn waarde te laten.                                

Dus om mensen in de marge, kwetsbaar en kansarm, toekomst te geven.   

We verkennen  de wegwijzers rechtvaardigheid en gerech�gheid.  

Het pad kan hobbelig en slijkerig zijn.  

Trek je je laarzen aan en ga je mee op weg?  



We hebben op school een zwaaizone. Wanneer het belt vragen we 

om de kusjes en de knuffels in die zone te geven en van daaruit nog 

eens te zwaaien. Wanneer ouders tot vlak voor de buitenspeelplek-

ken van de kleuters meegaan hebben de juffen nog weinig overzicht.  

 

8.30u. ‘s morgens 

13.10u. ‘s middags 

Te laat komen is heel vervelend voor de kinderen 

zelf, voor de hele klasgroep en voor de juf. De ac�vi-

teit is al begonnen en de kinderen hebben al iets ge-

mist! Ook als er een mededeling of een vraag is voor 

de juf of meester weten ze dat graag voor 8.30u.. 

Leerkrachten zijn om 8.15u. op school. 

De kleuters worden ‘s middag en ‘s avonds opgehaald aan de bui-

tenspeelplekken. De kinderen van de lagere school  vormen fiets-

en voetgangersrijen op de speelplaats. Leerkrachten begeleiden 

hen tot aan het zebrapad aan de school en helpen hen oversteken 

en gaan dan verder naar het kruispunt aan de kerk. We vragen aan 

de volwassenen om aan de kerk te wachten op de kinderen en ze 

niet vroeger uit de rij te 

halen, ook niet op school 

via het kleuterpoortje! 

Er ontstaan soms ge-

vaarlijke situa�es wan-

neer kinderen uit de rij 

geroepen worden! 



         

 

Bedankt alle leden van het MOS team: ouders en leerkrachten! Tot nu toe werken ze nog 

al�jd aan een plan voor de heraanleg van een deel van de speelplaats. De speelplaats mag 

nog groener en uitdagender zodat leerlingen meer gemo�veerd worden om te bewegen.        

                                                                                                                                                                       

De leerkrachten, de leerlingen en de ouders worden binnenkort bevraagd over hun voorkeu-

ren bij deze herinrich�ng. Tegen het eind van dit schooljaar zouden we een bruikbaar plan 

willen hebben zodat we ons in het komende 

schooljaar met de prak�sche kant kunnen bezig 

houden.  Dank u wel!! 

Wie graag een handje toesteekt bij deze werken gee� gerust een seintje! 

Alle hulp is welkom! 

Bedankt aan alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s die 

meeliepen in de carnavalstoet en zo mee zorgden voor 

een veilig verloop van de stoet! 

Dank u wel Juf Christel, juf Katrien, juf Ann, 

juf Mieke, meester Bert, meester Patrick en 

juf Veerle voor de goeie zorgen voor het vijf-

de en zesde leerjaar op zeeklas! Zowel de 

gezonde als de zieke kinderen kregen jullie 

aandacht!  

Ondanks de zieke leerlingen maakten jullie 

er een leuke week van en kon er naast de 

vaste uren sport in de super de luxe sport-

zaal genoten worden van strandwandelin-

gen,  een bezoek aan het Zwin en aan Sealife 

en vooral ook van het samen spelen. 

 Merci!! 


