
SCHOOLPRAATJE 

 

 

 

PUBLIEKSPRIJS GEWONNEN 

INNOVATIECAMPUS 2022! 

 

In het schoolpraatje van april kondigden we onze deelname aan 

de techniekwedstrijd ‘INNOVATIECAMPUS 2022’ aan (i.p.v. 

MAKER FAIRE). 

De leerlingen van 5L bereidden zich enthousiast voor op deze 

wedstrijd: 

 bedrijfsnaam bedenken 

 bedrijfslogo ontwerpen 

 website ontwerpen 

 lekkere pannenkoeken bakken via pancake printer 

 

Doorheen het traject werden we sterk begeleid door Fluxlab-medewerkers. 

Op woensdagvoormiddag 27/04 richtten 4 leerlingen van 5L hun stand 

prachtig in! In de namiddag presenteerden deze 4 

leerlingen héél overtuigend hun project ‘on demand 

technology’ voor een vakjury en het grote publiek. 

Rond 17.30 uur kondigde stand-upcomedian Henk 

Ryckaert VBS De Bloesem aan als winnaar van de 

publieksprijs ‘innovatiecampus 2022’!!! 

Superfier keerden we met onze trofee naar 

school terug! 

Dank jullie wel én PROFICIAT voor jullie technologische en creatieve 

inzet, leerlingen van 5L én juf Caroline!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speeplaats met toekomst! 

 

Tijdens de week van 25 april was het ‘week van 

de speelplaats’. We organiseerden allerlei 

activiteiten om stil te staan hoe we onze 

‘speelplaats in de toekomst’ dromen: 

 looplijnen tekenen 

 de speelplaats opmeten  

 het blote voetenpad uitproberen 

 worshop ‘outdoor education’ voor 

de leerkrachten 

 … 

Op woensdag 4 mei overleggen we met 

leerkrachten en ouders over concrete plannen 

maken. Op 13 mei komt een landschapsarchitect 

langs. We kijken allen uit om onze krachtig 

geschreven visietekst om te zetten in een 

concreet speelplaatsplan! 

 

 

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 

 



Sportieve maand 

 

Zoals jullie op de kalender zien, wordt mei ’22 een sportieve maand: fietsen, 

watergewenning 2&3K, kennismaking tijdens sportdagen voor alle leerjaren, 

Rollebolle voor 3 K, …! 

Veel sport- en spelplezier! 

 

 

 

 

 

 

Openluchtklas 2
de

 graad 

 

Van maandag 23 t.e.m. woensdag 25 mei vertoeven de 

leerlingen van 3L en 4L in en rond de groene omgeving van 

scoutslokaal Sint-Jan te Wetteren. 

Juf Marie-Astrid en juf Britt voorzien een gevarieerd aanbod 

van sportieve, creatieve, … activiteiten in openlucht voor 

hun 33 leerlingen! 

Veel plezier samen!  

 

 

onze jaarlijkse ontbijtactie 

 

Op 1 mei zullen maar liefst 540 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 !!! 

 

 

3K maakt kennis met de lagere school 

 

In de loop van het schooljaar bereidden juf Ann en juf Carol 

verschillende leuke en leerrijke activiteiten voor 3K en 1L 

samen voor! 

Op 10 mei wandelen de kleuters van 3K samen met  juf Ann 

en hun ouders van Landskouter naar Moortsele. Ze komen 

juf Carol en de leerlingen van 1L tegemoet en wisselen van juf!  

Daarna verkennen de kleuters en hun ouders op een speelse manier de lagere 

school. 

We sluiten samen deze schooldag af met het ‘klinken’ op deze nieuwe stap in 

hun schoolloopbaan! 



SCHOOLFEEST mét EETFESTIJN 

 

We mogen terug samen feestvieren en zijn dus 

volop bezig met de voorbereidingen voor ons 

schoolfeest! 

Op zaterdag 25 juni organiseren we een heus 

schoolfeest én een eetfestijn. 

Wat er precies op het menu staat, kondigen we zo 

spoedig mogelijk aan! 

Houd alvast 25/06 vrij in jullie agenda! 

 

Jarigen 

 

1 mei  Noé  5L 

7 mei  Bas  1K 

9 mei  Billie   1KA 

10 mei Ona   4L 

12 mei César  1K 

12 mei Claudia  6L 

15 mei Elias  1L 

18 mei Vince  1K 

19 mei Miel   1L 

22 mei Noor  6L 

23 mei Maxim  2L 

24 mei Eva Elena 3K 

26 mei Nora  5L 

27 mei Marieke 1K 

29 mei Aurélie 3K 

31 mei Stella  3L 

 

Familieberichten   

 
Shanaya, zusje van Caythana (2K) 

Proficiat! 

 


