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EETFESTIJN 23 & 24 MAART 

 
 

Uitnodiging volgt 

in de loop van februari ‘19 

 

 

 

 

 

 

DANK! 
 

Al onze kinderen ontwierpen prachtige kerstkaarten ! 

Hartelijk dank om zoveel pakketjes te (ver)kopen! Onze kerstkaartenactie bracht maar liefst 

€ 1320 op! Deze centjes worden besteed voor de aankoop van nieuwe banken en stoelen 

in ons 1
ste

 leerjaar! 

 

SPORTIEVE LEERLINGEN 
 

Op woensdag 23 januari namen 10 leerlingen uit 5
de

 en 6
de

 leerjaar deel aan de MOEV-

activiteit ‘badminton dubbel’ o.l.v. meester Wim! 

 Simon en Guust uit 5L: 1
ste

 plaats 

 Thomas-Wolf en Timaux uit 6L: 1
ste

 plaats 

 Daan en Florian uit 6L: 1
ste

 plaats 

PROFICIAT aan alle deelnemers!  
 

3K NAAR THEATER 
 

Op dinsdagnamiddag 5 februari genieten de kleuters van 3K 

van ‘Mousse’ (Un Oeuf is Un Oeuf, Gilles Monnart). Wil je 

ontdekken wat er kan gebeuren met een oude matras of hoe 

je van een spons een lekker broodje maakt? In de wondere 

wereld van Mousse ontmoeten twee heel verschillende 

mensen elkaar: de strenge straatveger Alfons die van orde 

houdt en de zwerfster Antoinette, die tussen rommel leeft. En 

toch worden ze dikke vrienden. 

Twee dansers-acteurs creëren met enkele stukken ‘mousse’ een woordeloze wereld die 

voortdurend omgetoverd wordt. Door een perfecte timing, verrassende beeldtaal en een 

absurd gevoel voor humor maakt Gilles Monnart met Mousse een grappige en tedere 

voorstelling voor mensen vanaf 4 jaar. 

  



DAVIDSFONDS JUNIOR JOURNALISTENWEDSTRIJD 2019 

 

Onze leerlingen van het 6
de

 leerjaar kropen in hun pen om hun mooiste 

verhaal rond het thema ‘meesterschap’ te schrijven. Door het Davidsfonds 

Oosterzele werd voor onze school Rune De Neve als winnaar gekozen. 

Proficiat Rune en alle klasgenoten! 

 

 

JARIGEN FEBUARI 

 

4L Manon 02/02 

3K Iona 05/02 

 Juf Veerle 11/02 

6L Manon 14/02 

6L Alexine 14/02 

4L Viktor 17/02 

3K Noa 18/02 

1K Lars 19/02 

3K Mats 19/02 

4L Emke 23/02 

5L Henri 25/02 

 

 

OPVOLGING EVOLUTIE LEERLINGEN 
 

Rond eind januari/begin februari nemen we vanaf de 3
de

 kleuterklas t.e.m. het 

6
de

 leerjaar een aantal testen/toetsen af. Zo volgen we naast de klasobservaties 

al onze kinderen nauwgezet op. Op 11 en 12 februari vinden er gesprekken 

plaats met een medewerker van het CLB. De evolutie van de kinderen wordt 

tijdens het oudercontact met de ouders besproken. 

 

 

KUNSTENFESTIVAL 

 

Tijdens een workshop in de bibliotheek te Scheldewindeke zullen de leerlingen van het 

1
ste

 leerjaar zelf ontwerpen maken op iPads! Zij worden hierbij begeleid door een 

kunstenaar binnen het thema ‘het kind’. Hun eigen creaties zullen we tijdens de 

zomervakantie kunnen bewonderen op de ramen van plaatselijke handelaars te 

Oosterzele. 
 

 

CARNAVAL 

 

Op vrijdag 1 maart mogen alle kinderen verkleed naar school komen! 

’s Middags kan iedereen smullen van heerlijke frietjes gebakken door ouders van onze 

ouderraad ! Graag deze maaltijd bestellen via het eetbriefje a.u.b. 

 

 

FAMILIEBERICHTEN 

 

Dhr. Georges De Smet, overgrootvader van Denley (1L) en Dylian (1K)  

 


