
SCHOOLPRAATJE 

 

 

 

 

 

  



Deelname aan technologiewedstrijd 

 

De leerlingen van het 5
de

 leerjaar nemen deel aan de 

technologiewedstrijd ‘MAKER FAIRE’ te Gent. 

I.s.m. medewerkers van Fluxlab en de Innovatiecampus 

ontwerpen ze een logo en website voor hun bedrijfje. Via 

geavanceerde technologie leveren ze een lekker product af 

waarvan ze het grote publiek laten proeven op woensdagnamiddag 27 april 

’22 op de beurs ‘Maker Faire’ te Gent. 

Veel succes 5L!  
 

Vormsel – Eerste Communie - Lentefeest 

 

Vormsel op zaterdag 7 mei ’22 om 9.30 uur te Bottelare 

Noor   Sander  

Rune   Mattis 

Simao  Arne 

 

Lentefeest leerlingen 6
de

 leerjaar 

Fien   Wolf 

Jorbe   Chloë 

David  Mila 

Claudia  Laurens 

Rosa-Alba  Mats 

 

Eerste Communie op zaterdag 21 mei ’22 om 

15.00 uur te Bottelare 

Evy   Lars 

Rafaëlla  Daan 

Renée  Juliaan 

Ayden  Emile 

Elias 

 

Lentefeest leerlingen 1
ste

 leerjaar 

Miel, Ramon, Olivia, Dylian 

 

Rapport in een nieuw jasje 

 

De volgende rapporten zullen in een nieuw jasje steken. 

De leerkrachten lager kozen zelf voor een nieuwe lay-out.  

Per vak worden naast de punten ook doelen vermeld die in 

de focus stonden bij de gemaakte toetsen. 

Zo willen we de evolutie van jullie kinderen nauwgezetter in 

kaart brengen. 



NIET VERGETEN 

Ontbijt op 1 mei! 

 

De werkgroep ‘ontbijt’ legt momenteel de 

laatste hand aan de voorbereidingen ‘ontbijt 

2022’. 

Misschien bestelden jullie reeds een aantal 

ontbijtpakketten? 

Voor wie het even uit het oog verloor, 

herinneren we graag om jullie bestelling zo 

spoedig mogelijk te plaatsen via de link in 

deze mail.  

 

Wijziging in de Rikkiklas 

 

Na de paasvakantie start juf Christine terug op in de Rikkiklas. 

Welkom, juf Christine! 

Dank jullie wel, juf Miranda en juf Kelly, voor het uitwerken van leuke en 

leerrijke thema’s met en voor de Rikki’s! 

 

 

Verbouwingsproject kleuterschool 

 

In de voorbije maand stelde het schoolbestuur hun meerjarenplan voor aan 

het schoolteam, de ouder- en schoolraad. 

Tijdens de zomervakantie zullen volgende werken gebeuren op onze 

kleuterschool; 

 scheiding van rioleringsstelsel 

 vernieuwen dak 

 ramen en deuren vervangen van oud gebouw 

 (turn- en eetzaal en 2K) 

 nieuw sanitair blok 

 vervangen mazoutbrander 

 

 

Maaltijden 

 

Wegens de sterk stijgende grondstof- en energieprijzen is de 

traiteur, Delimeal, genoodzaakt om een prijsverhoging door 

te voeren op de maaltijden (kleuter en lager). 

Aangezien de prijzen vastliggen voor een volledig schooljaar, 

zal de school deze extra kosten zelf betalen. De traiteur liet 

reeds weten dat de prijzen voor schooljaar ’22-’23 opnieuw 

herzien worden. 

 



 

Jarigen 

 

1 april Noan 3L  23 april juf Kristien  secretariaat 

3 april Olivia 3K  24 april Lore  2L 

11 april Gaston 3K  24 april Sander  6L 

12 april Frances 3K  26 april Charlotte  3L 

16 april Emma  2L  26 april juf Fiona  2L 

19 april Felix 1K  27 april juf Christine  2K 

23 april Sam  2L  27 april juf Oona 1K 

23 april Nathan  4L  29 april Arne 5L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familieberichten   

 

 

Dhr. Jean Colet, schoonvader van juf Els Scheire (juf van peuter en 1K) 

 


