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Beste ouder(s), 
 
Het is weer eens tijd voor een nieuwe nieuwsbrief met in bijlage de kalender van de 
activiteiten en uitstappen voor het laatste trimester van dit schooljaar. 
 
OVERSTAP NAAR EERSTE KLEUTERKLAS 
Na de paasvakantie zullen de 8 oudste kleuters van de onthaalklas al de overstap 
maken naar de eerste kleuterklas. Op deze manier maken we weer wat plaats voor 
de nieuwe instappers die na de paasvakantie zullen starten in de onthaalklas. Door 
plaatsgebrek kunnen we jammer genoeg onze kleuters van de eerste kleuterklas 
geen slaapmogelijkheid meer bieden. Hopelijk kunnen we rekenen op jullie begrip. 
 
LEERLINGENRAAD 
Onze leerlingenraad wil jullie allemaal nog eens bedanken voor jullie grote steun. 
Ze hebben de leerlingen kunnen verrassen met echte voetbaldoelen, materiaal voor 
de speelkoffer en leuk speelmateriaal voor de kleuterspeelplaats. 
Ze maken zich alvast klaar voor hun grote sporttornooi. 
 
TUTORLEZEN 
Na de paasvakantie starten we met tutorlezen in de lagere school. 
Elke dinsdag zullen onze leerlingen  elkaar helpen bij het lezen. De oudste leerlingen 
zijn de tutors en zullen de jongste leerlingen begeleiden. Deze week krijgen ze 
richtlijnen hoe ze de lezer moeten begeleiden. Op deze manier willen we graag de 
leesprestaties verbeteren bij de leerlingen en helpen we de leerlingen hun sociale en 
communicatieve vaardigheden verder te verfijnen. 

PAASFEEST 
Vrijdag 4 april 2014 verwachten we de paashaas op school. 
De paashaas zal  vrijdagochtend alle leerlingen verwelkomen . 
Ze zullen een leuk zoekspel spelen met al onze kleuters en iedereen krijgt een leuke 
verrassing. 
 
VERVANGING 6e KLAS 
Juf Marijke zal na de paasvakantie juf Sophie niet meer vervangen op maandag 
aangezien ze een full-time job heeft gevonden tot het einde van het schooljaar. 
Juf Davina zal de taak van juf Marijke overnemen aangezien het gaat om nog een  
4-tal maandagen. Wij kiezen voor deze oplossing i.p.v. opnieuw een nieuwe juf aan 
te stellen voor deze opdracht. Hopelijk kunnen we rekenen op jullie begrip. 
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ERFGOEDDAG – GRENZELOOS 
Op 27 april is het erfgoeddag met als thema’ Grenzeloos’.  
Onze school zet zijn deuren open voor dit gebeuren.  
I.s.m. met de integratiedienst en verenigingen van de gemeente Ternat organiseren 
we een gezellig praatcafé en luisteren we naar verhalen  over ‘ thuiskomen’. 
Met leuke gezelschapspelletjes, muziek  en zelfgemaakte hapjes zorgen we voor een 
feestelijke toets. Iedereen is welkom van 14u tot 17u. 
 
SCHOOLFEEST 
Zondag 11 mei 2014 wordt op ons schoolfeest het startschot gegeven van ons 
kunstproject dat ook volgend schooljaar nog zal doorlopen. Onze kleine kleuters 
zullen hun beste danstalenten laten zien . Voor de leerlingen van de lagere school 
zullen verschillende workshops worden georganiseerd waarin ze kunnen kennis  
maken met verschillende kunstvormen o.a. keramiek, schilderkunst, muziek, poëzie, 
tekenkunst, fotografie, handwerk...  
In deze experimenteerfase kunnen ze proeven van deze kunstvormen en in een 
latere fase (volgend schooljaar) gaan we veel dieper op deze kunstvormen in. 
De leerlingen zullen de mogelijkheid hebben om zich in te schrijven. Verdere info 
volgt later nog !  
 
VERKIEZINGEN 
Zondag 25 mei 2014 zijn het verkiezingen. Aangezien onze refter één van de 
stembureaus van Ternat zal worden , kunnen we vrijdag 23 mei 2014 geen warme 
maaltijd en soep aanbieden. Gelieve uw kind(eren) van een lunchpakket te voorzien. 
 
VERKEERSWEEK 
Van maandag 2 juni tot vrijdag 6 juni 2014 organiseert onze werkgroep ‘ Verkeer’ 
een boeiende en leerrijke verkeersweek. Verdere info volgt nog ! 
 
BAS- ANALYSE  
 
De resultaten van onze BAS-analyse zijn bekend. Je kan de resultaten bekijken op de 
website van de school. Het welbevinden zit bij heel wat kinderen heel goed. 
Het zoeken naar oplossingen om ruzies op te lossen is voor heel wat kinderen nog 
moeilijk en ruzies raken soms moeilijk opgelost. Ons leerkrachtenteam zal even de 
koppen bij elkaar steken om onze leerlingen te helpen om het oplossen van ruzies 
gemakkelijker te maken en beter te laten verlopen. Aan de hand van een aantal 
werkvormen zullen we hen leren op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. 
 
OPROEP NAAR DIGITALE FOTOTOESTELLEN 
We willen graag met digitale fototoestellen aan de slag gaan in de workshop 
‘Fotografie’. Mochten jullie een oud digitaal fototoestel hebben dat nog werkt en dat 
jullie niet meer gebruiken, mag je het alvast bezorgen aan de klasjuf. We zullen het 
toestel zeker en vast kunnen gebruiken in onze workshops op het schoolfeest en het 
komende schooljaar tijdens ons kunstproject. Indien mogelijk hadden we ook graag 
het bijhorende materiaal gehad o.a. kaartlezer, geheugenkaartje, bijhorende kabels, 
handleiding,… 
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Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
We wensen iedereen een fijne paasvakantie toe! 
 
Het kiemteam en de directie 
 
 
KALENDER APRIL - JUNI 
 
Maandag 31 maart 2014  Technopolis 4A en 4B 
Dinsdag 1 april 2014 Sessie 3 : Leren – leren 
Vrijdag 4 april 2014 Theatervoorstelling 3e en 4e klas

Bezoek van de paashaas 
Maandag 7 april tot en met maandag 21 
april 2014 

Paasvakantie

Maandag 21 april 2014 Paasmaandag - Vrijaf 
Dinsdag 22 april 2014 Sessie 4 : Leren Leren 
Donderdag 24 april 2014 Internetles door de papa van 

Samuel in de namiddag – 6e klas 
Sessie 5 : Leren Leren 

Vrijdag 25 april 2014 Pirateneiland – 3KK 
Zondag 27 april 2014 Erfgoeddag( 14u – 17u) 
Maandag 28 april 2014 Museum Bellevue – 5e klas 

Vlaams parlement – 6e klas 
Dinsdag 29 april 2014 Educatieve uitstap naar Hallerbos 

– 5e en 6e klas 
Donderdag 1 mei 2014 Feest van de arbeid – vrijaf 
Vrijdag 2 mei 2014 Lokale verlofdag – Vrijaf 
Zaterdag 3 mei 2014 Feest Vrijzinnige jeugd 
Maandag 5 mei 2014 Theatervoorstelling -  1e en 2e

klas 
Dinsdag 6 mei 2014 Theatervoorstelling – OKK + 1KK
Donderdag 8 mei 2014 Bezoek Oudstrijdersplein – 5e en 

6e klas 
Zondag 11 mei 2014  Schoolfeest 

Moederdag 
Maandag 12 mei 2014 Theatervoorstelling – 5e en 6e

klas 
Dinsdag 13 mei 2014 Theatervoorstelling 3e en 4e klas
Donderdag 15 mei 2014 Rapport
Zondag 18 mei 2014 Plechtige communie 
Maandag 19 mei 2014 Theatervoorstelling – 2KK en 3KK
Vrijdag 23 mei 2014 Geen warme maaltijden en soep !

SMAK te Gent en bezoek aan 
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Museum van Schone Kunsten
1e en 2e klas 

Zondag 25 mei 2014 Verkiezingen
Maandag 26 mei 2014 Sportdag – 4e, 5e en 6e klas  
Dinsdag 27 mei 2014 Sportdag – 3e klas  
Donderdag 29 mei 2014 Eerste communie 
Vrijdag 30 mei 2014 Brugdag –vrijaf
Maandag 2 juni tot vrijdag 6 juni 2014 Verkeersweek
Maandag 2 juni 2014 Schoolreis ‘ Paardenmelkerij en 

Harry Malter’ – 1e en 2e klas 
Dinsdag 3 juni 2014 Schoolreis ‘ Zoo Antwerpen’ – 5e

en 6e klas 
Zondag 8 juni 2014 Vaderdag
Maandag 9 juni 2014 Pinkstermaandag – vrijaf 
Vrijdag 13 juni 2014 Schoolreis ‘ De Gavers’ – OKK 

+1KK 
Maandag 16 juni 2014 Medisch onderzoek – 2KK 
Dinsdag 17 juni 2014 Schoolreis ‘ Pairi Daiza’ – 2KK en 

3KK 
Woensdag 18 juni 2014 Binnenspeeltuin – OKK + 1KK
Vrijdag 20 juni 2014 Logeerpartij 3KK
Zaterdag  21 juni 2014 Kleuterproclamatie 3KK 
Woensdag 25 juni 2014 Rapport + oudercontact 

Binnenspeeltuin – 2KK + 3KK 
Donderdag 26 juni 2014 Schoolreis – 3e en 4e klas 

Proclamatie- 6e klas om 19 u 
Vrijdag 27 juni 2014 Laatste schooldag 
 
 
 
 
 
 


