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Belangrijke data: 

 12/02 Techno mobiel 6de leerjaar 

 12/02 Carnaval: pannenkoeken 

 13/02 Carnaval 

 16-20/02 Krokusvakantie 

 23/02 Start theaterproject 

 23/02 Bezoek GITOK 6de lj. 

 24/02 Scholeninfobeurs 6de lj. 

 6-7/03  Theater 

 28-29/05  Grootouderfeest 

 Kleuterschool 

 7/06 Schoolfeest 

 29/06 proclamatie 6de lj. 

 30/06 kleuterdiploma (9u) 

 

 

 

Beste allemaal! 

De laatste week voor alweer een welverdiende vakantie is in aantocht. Met de 

krokusvakantie staat de lente toch ook weer een beetje te trappelen en vliegen 

de ziektekiemen hopelijk allemaal de deur uit! 

Maar eerst vieren we, hopelijk met iedereen, nog eens goed carnaval!  

Twee dagen feest dit jaar! Joepie!!! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: THEATERPROJECT 
Na de krokusvakantie gaan we meteen van start met ons theaterproject. We oefe-
nen met de leerlingen van de lagere school de eerste week elke namiddag aan on-
ze voorstelling. Dit doen we in verschillende werkgroepen, met leerlingen van alle 
klassen door elkaar. De tweede week oefenen we de hele week in de Kadans vol-
gens een speciaal schema. Donderdag is het dan generale repetitie en vrijdag star-
ten de voorstellingen! De kleuters van de derde kleuterklas doen ook mee. Zij oe-
fenen samen met de twee klassen en natuurlijk de tweede week ook in de Kadans. 
Echt wel iets om naar uit te kijken dus… 
Brieven om kaarten te kopen voor al wie wil komen kijken zullen in de loop van 
volgende week worden meegegeven. 

BERICHT VOOR HET ZESDE LEERJAAR 
Volgende week donderdag komt de Techno mobiel in onze school, helemaal voor 
ons! Denken jullie er dan aan om een 9V-batterij mee te brengen? 
Op maandag 23 april, da’s net na de vakantie gaan we naar de GITOK, onze twee-
de middelbare school die we gaan bezoeken! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: Foto’s op de website 
De laatste week zijn er wat probleempjes met de foto’s op de website. We hebben 
dit voorlopig kunnen oplossen met een link naar de fotoboeken. We werken aan 
een betere oplossing. Onze excuses voor dit ongemak. 
 
 



 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: CARNAVAL 
Voor de kinderen van de lagere school gaat het carnavalsfeest er dit jaar een beet-
je anders uit zien. Samen met onze vrienden van De Wissel en Achter ‘d Hoven or-
ganiseren we een échte carnavalsstoet! Alle kinderen lopen samen in een optocht 
met allerlei wagentjes en muziek. We vertrekken om 12u30 op het Achter ‘d Ho-
venplein en wandelen een 2-tal km door Wuustwezel: Achter d’Hovenplein—
Dorpsstraat—Bredabaan—Kloosterstraat—Dorpsstraat—Achter d’Hovenplein. 
Uiteraard willen we zoveel mogelijk toeschouwers langs de straatkant. Daarom 
nodigen we iedereen uit om mee te komen feesten en ergens langs het parcours 
post te komen vatten! Hoe meer feestneuzen, hoe meer vreugde! 
De kleuters zullen in de voormiddag genieten van een feest in onze turnzaal. Zij 
zullen na de middag natuurlijk ook komen kijken naar de stoet. 
 
Omdat de lagere school in de namiddag niet op school is hebben we het pannen-
koekenfeest van onze oudervereniging een dagje vroeger gepland. Op donderdag 
bakken zij de lekkerste pannenkoeken voor al onze kinderen. Da’s twee dagen car-
naval, dus mogen alle kinderen ook twee dagen verkleed naar school komen! Het is 
uiteraard niet nodig om twee verschillende outfits te kopen voor uw kind, ze kun-
nen gemakkelijk twee dagen dezelfde verkleedkleren aandoen! 
 

 
 


