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Paulus Puzzel Zoektocht
Er werd de voorbije weken flink gewandeld en gepuzzeld! Het oudercomité zet met plezier de volgende kinderen in de bloemetjes, of liever … in de
boekjes, voor hun prachtige tekening of hun origineel verhaal!
Dit zijn de winnaars:
PB: Enora Vandermeersch
K1B: Lucas Mathijs
K2-3C: Achiel Blindeman
K2-3B: Renée Rodenbach
L1B: Leon Kindermans
L2B: Dora Speecke
L3B: Sep Gellynck
L4A: Isaac Vuylsteke
L5A: Finne Vanhee
L6A: Wannes Delputte

Het verhaaltje van Isaac

Deze kinderen wonnen een legohuurset bij Brick for you: Nellie
Schoenmaekers (K), Tiel Saver (L1
-L3) en Jonah Feys (L4-L6)
Dankjewel ook aan de mama’s en papa’s voor de toffe foto’s op de facebookpagina van het oudercomité. De familie Verhaeghe Dikomitis won een verwenpakketje bij patisserie Ridder en Hove dat kan
afgehaald worden aan het onthaal van de school.

En natuurlijk een dikke proficiat aan het oudercomité voor de puike organisatie van deze toffe activiteit in ongewone coronatijden.
FAMILIENIEUWS
In de klas van juf Lynn (K1A) werd de geboorte gevierd van Madélon. Dit is het lief zusje van Isalou.
Proficiat aan Isalou en haar trotse mama en papa.

Juf Lisa, onze juf die toezicht houdt tijdens de middagspeeltijd, werd mama van een flinke zoon, Toto.
Proficiat, Lisa! Geniet van de prachtige tijd met je
schattige baby!
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Door de huidige omstandigheden is het niet altijd mogelijk om ver vooruit te plannen.
Van de onderstaande activiteiten zijn we wel zeker.
De proevenperiode zal doorgaan van donderdag 17 juni tot donderdag 24 juni. Het vijfde leerjaar
start misschien een dagje vroeger. Voor het zesde leerjaar is de startdatum nog niet vastgelegd, omdat er met een aantal factoren moet rekening gehouden worden. Uiteraard wordt hierover zo vlug als
het kan uitsluitsel gegeven.
Ook alle data van andere mogelijke activiteiten worden zo vlug als het kan meegegeven.
Op woensdag 12 mei is er een pedagogische studiedag. Die dag komen de kinderen niet naar school.
GOED NIEUWS
Het fruitmoment op vrijdag
wordt erg gewaardeerd door
de kinderen en door de ouders. Dit schooljaar konden we
20 fruitmomenten organiseren
dankzij een extra subsidiëring
vanuit de overheid. Vandaag
was de laatste dag van deze
periode.
Vanuit het oudercomité kwam
het voorstel om dit toch te blijven verder zetten tot het einde van het schooljaar.
Het oudercomité en de school
nemen de betaling van het
fruit op zich, zodat het aan de
kinderen gratis kan aangeboden blijven.
Dank je wel, oudercomité.

Expressief omgaan met krijt.
Toffe beelden uit het eerste leerjaar.

Donderdag mocht het vierde
leerjaar genieten van een heel
aangename rondleiding in het
Magdalena-park.
Een ervaren gids van
Natuurpunt vertelde ons over
de bomen en de dieren die we
in een park kunnen
terugvinden. Een boeiende
uitleg onder een stralende
lentezon.

