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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Met de lente in het land en de zon op ons smoeltje worden we 

vrolijk en blij. We trekken naar buiten en gaan op stap!  

Het was afgelopen donderdag ook 

hartverwarmend hoeveel kin-

deren en leerkrachten twee ver-

schillende sokken droegen. Een 

klein gebaar met een grote bete-

kenis: wij dragen diversiteit in 

ons hart! Fijn dat we dit op onze 

school zo mogen beleven! 

Voor iedereen een fijn weekend 

gewenst! Tot maandag! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

27/03 Voordracht Luc Deschamps L5 

29/03 Uitstap ‘De Vroente’ L2 

29/03 Verkeersmoment L4 

29/03 Wieltjesdag 5 en 6 

01/04 Kijkmoment nieuwe kleuters in de 

Nijntjesklas 

02/04 Sportdag provincie Kikker en Rikki 

03/04 Paasviering in de kerk 

03/04 Moev voetbal 3-3 (namiddag) 

04/04 Rapport 

05/04 Wieltjesdag 1 en 2 

08/04 Start paasvakantie 

22/04 Paasmaandag—geen school 

23/04 Start derde trimester 
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JUF KAREN 

Volgende week komt juf Karen elke  

voormiddag stage lopen in onze klas. We gaan 

allerlei leuke dingen doen! Daarom mogen 

onze Juleskes op vrijdag 29 maart een hard 

gekookt eitje meebrengen!  

Dank je wel!  

Juf Sofie en juf Karen 

TRIANGELTRAIL 

Op donderdag 4 april ’19 organiseren we voor de leerlingen van 

onze school een 'Urban Trail': een aflossingsloop voor de ver-

schillende klassen van de lagere school. Dit in het kader van het 

vastenproject. De opbrengst van deze sponsorloop gaat naar 

twee goede doelen: 

*   We steunen de actie van Broederlijk Delen om de boeren in 

Guatemala te helpen  in hun strijd voor genoeg voedsel en  eigen 

grond, 

* en ook  'Kon-Tiki en De Kade' in Kalmthout.  Dit is een zorgcen-

trum voor kinderen en volwassenen met een ernstige beperking. 

We lopen in de namiddag (13.00 - 14.30) door de gebouwen van 

onze school, de secundaire school Stella Matutina, door het ge-

meentehuis van Wuustwezel en door het park.  

Als het kriebelt om ons te komen aanmoedigen, is iedereen na-

tuurlijk welkom langsheen het parcours (Speelplaats van onze 

school en het park)! 

WIJ FIETSEN WUUSTWEZEL DOOR... 

De gemeente en Landelijke Gilde organiseren voor ons een 

‘Belevingsmoment verkeersveiligheid op den buiten’ op vrijdag 

29 maart ’19.  Die dag brengen we dus ook onze fiets mee. 

Juf Evelyne en juf Magd EITJE 

Beste ouders, 

Op donderdag, 28 maart, mogen onze kleuters 

een hardgekookt eitje mee naar school bren-

gen. Het eierschaal van het eitje mag er aan 

blijven. Zo kunnen we samen lekkere eiersala-

de maken en deze samen opsmullen. 

Alvast bedankt!  

Groetjes, 

juf Lore  


