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Kom buiten 

en vreugde zal je deel zijn. 

Los van dag of nacht. 

Ongeacht weer of jaargetij. 

Kom buiten  

en vreugde zal je deel zijn. 

Kom buiten 

en je zintuigen worden  

zingtuigen. 

Proef de lucht om je heen.  

Voel de streling van de  

zonnestraal. 

Hoor hoe stilte spreekt. 

Ruik de adem van de aarde.  

Zie hoe alles kleurt. 

Kom buiten 

en vreugde zal je deel zijn. 

Binnen is ook fijn,  

maar buiten … 

 

 

openluchtklassen 

 

Jammer genoeg mag onze zeeklas van 10 t.e.m. 12 mei ’21 niet doorgaan ! 

Gelukkig konden we omboeken naar een periode begin volgend schooljaar ! 

5
de

 en 6
de

 leerjaar op zeeklas: 27 t.e.m. 29 september ‘21 

In het schooljaar ’21-’22 gaat de 2
de

 graad op bosklas van 23 t.e.m. 25 mei 

2022! 

Dit zijn alvast leuke vooruitzichten ! 

In het bijzonder voor ons 6
de

 leerjaar trachten we er nog een leuk 3
de

 trimester 

van te maken !  

  



Onze 3
de

 graad zijn MOOIMAKERS 
 

Op donderdag 6 mei ’21 nemen onze leerlingen van het 5
de

 

en 6
de

 leerjaar deel aan de zwerfvuilactie i.s.m. ILVA. Met 

handschoenen aan en grijpstokken bij de hand zullen we 

zwerfvuil opruimen in een aantal straten te Landskouter en 

Moortsele !  

Houden jullie het daarna netjes langs de straten van onze prachtige 

deelgemeenten ? Bedankt , mooimakers ! 

 

onze jaarlijkse ontbijtactie 
 

Op 2 mei zullen maar liefst 680 ontbijtpakketten aan huis geleverd 

of afgehaald op onze lagere school !!! DANK!!! Hartelijk dank aan 

al onze sponsors!!! Een bijzonder dankwoordje aan de ganse 

ontbijtgroep en schoolteam voor hun gedreven inzet !!! 
 

Samen met de leerlingen, leerkrachten en ouderraad bekijken we binnenkort 

hoe we onze speelplaats op de lagere school groener en leuker kunnen 

inrichten ! 

 

Jarigen mei 
 

2 mei  Fabian  3K 

7 mei  Bas  1KA 

7 mei  Boris   5L 

10 mei Ona   3L 

12 mei César  1KA 

12 mei Claudia  5L 

15 mei Elias   3K 

16 mei Juf Pauline 2L 

18 mei Vince  1KA 

19 mei Miel   3K 

22 mei Noor  5L 

23 mei Maxim  1L 

24 mei Eva Elena 2K 

26 mei Nora  4L 

27 mei Marieke 1KA 

28 mei Noor  6L 

28 mei Kobe  6L 

29 mei Aurélie 2K 

31 mei Stella  2L 

 
 
 
 
 
 
 

familieberichten 
 

Eloïse, zusje van Féline (vosjesklas) 

Proficiat aan de ouders! 


