
Alle weetjes over Vrije Bassischool De Hoge Geest 

januari—februari 2019 

Geestige feestjes in januari 

01/01 Mohamad (K2a), Ali Efran (L1b) 

02/01 Rick (L6b) 

04/01 Boudewijn (K1a), Matyas (K1b) 

06/01 Chloë (L2b) 

07/01 Juf Carina 

08/01 Fenna en Pauline (L5b) 

11/01 Maro (K2/3a) 

14/01 Skye (K2/3b) 

15/01 Ruben (L3b), juf Ellen 

16/01 Niel (L6b) 

17/01 Hana (L2a) 

19/01 Laura (L1b) 

21/01 Alessandro (L6b), juf Aline 

22/01 Eva (L5a) 

23/01 Cor (L6a) 

24/01 Ylana (K2/3b) 

26/01 Ethan (L2b), Pepijn (L2b), Alyssa (L2a) 

27/01 Stan (K1a) 

29/01 Saartje (K1a) 



“Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de glo-

ria!  

In de gloria, in de gloria! Hieperdepiep hoera!”         

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag:  

Geestige feestjes in februari 

01/02 Selena (K2a), juf Marleen 

02/02 Jits (L2a), Wietse (K1b), juf Annemie 

03/02 Yindi (L6b), Cisse (L6a), Juf Nancy 

04/02 Gyan (L6b) 

06/02 Amelie (L1a), Lainey (K2/3b) 

07/02 Florian (L1b) , Kwinten (L6b) 

08/02 Maxim (L6a) 

10/02 Seppe (L4a) 

11/02 Amelie (K2/3b), Twan (K2/3b) 

13/02 Alexander (L5a), Hendrik (L3b) 

14/02 Elena (K2/3a), Ferre (K2/3a), Lauri (L6b) 

16/02 Liam (L1b) 

18/02 Arne (L3a) 

19/02 Iemke (L3a) 

20/02 Pablo (L6a) 

22/02 Stijn (L6b) , Arno (K1a), Amélie (K2/3a), Femke (L5a) 

23/02 Erin (L3a) 

24/02 Kobe (K1b) 

25/02 Juf Daphne 

28/02 Emma (L6a), Saartje (L5a), juf Margo 



Woordje van de directeur 

Beste ouders, 

Met de eerste voorzichtige zonnestralen die vanachter de wolken piepen, hopen we dat de 

laatste ziektekiemen stilaan zullen verdwijnen. De griep en andere kwalen hebben dit jaar lelijk 

huisgehouden zowel bij onze kinderen als bij onze leerkrachten. We hebben alles op alles ge-

zet om de hinder voor de kinderen zo klein mogelijk te houden, door op zoek te gaan naar ver-

vangers, creatief om te gaan met het herverdelen van klassen, soms ook al eens met inzet van 

een vrijwilliger. Heel veel dank voor iedereen die zijn/haar beste beentje voorgezet heeft en bij-

zonder veel dank voor u ouders om begripvol om te gaan met deze soms lastige situatie.  Om-

dat vervangers zeer schaars zijn, vaak zelfs onvindbaar, hebben de collega’s regelmatig extra 

veel kinderen opgevangen. Dit is een extra zware belasting en verdient het grootste respect en 

een dikke dankjewel! 

Door het groeiend aantal kleutertjes na elke vakantie starten we binnenkort met alvast enkel 

uren zomerklas, waarbij de 1
ste

 kleuterklassen ontlast kunnen worden. Na het Hemelvaart- 

weekend komen er dan nog uren bij en kunnen we verder opsplitsen. Dit zal onze kleinste 

vriendjes zeker ten goede komen! 

Met de lente die eraan komt , zijn ook enkele fijne ac-

tiviteiten in het verschiet: op 29/03/2019 om 20u00 

kan je komen quizzen, de ploegjes mogen maximaal 

uit 5 personen bestaan. De quiz is heel gevarieerd en 

haalbaar voor iedereen! Op 03/04/2019 brengen de 

paasklokken en de paashaas (hopelijk) weer een he-

leboel paaseitjes naar de tuin van de school. De kleu-

tertjes en hun ouders mogen die dan allemaal gaan 

rapen! Een briefje hierover volgt zeker nog. 

Voor iedereen alvast een fijne lente! 



Geestig klasnieuws 

M.E.G.A.-project 

“In het zesde leerjaar startte het M.E.G.A.-project. Dat staat voor Mijn Eigen Goede Antwoord. 

Zo leer je onder andere goede keuzes maken in verband met sociale media, drugs en alcohol. 

In 6A en 6B kwamen  er politieagenten uitleg geven over veiligheid, computergebruik. De les-

sen waren leuk, ook grappig soms. Maar toch gaat het wel om ernstige dingen. De volgende 

lessen worden gegeven door onze eigen juf en meester. Wij zijn benieuwd naar wat we nog 

allemaal gaan leren.”  

Niel, Yindi en Kwinten uit L6b 

 

Fabian (L4a), Julian (L4b) en Kyan (L4b) vertellen over de sportdag van 22 januari: 

De kinderen van het 3
e
 en 4

e
 leerjaar hadden sportdag in de sporthal van Sint-Gillis-Waas. We 

waren in groepjes verdeeld. Er waren nog 2 andere scholen. Er waren 12 opdrachten. Het wa-

ren sportspelletjes met de bal. Er waren 4 opdrachten in 1 deel. 3 keer moest je iets doen en 

de 4
de

 keer mocht je rusten en eten en drinken. Alle spelletjes waren met de bal. Als ze hun 

vuist in de lucht steken en er gaat een muziekje moest je naar de volgende opdracht. De 

sportdag was heel leuk!  

 

Maite (L3b) en Hendrick (L3b) vertellen over de integratie met het 2
e
 leerjaar. 

Op dinsdag 29 januari kwam het tweede leerjaar op bezoek naar de Kieldrechtstraat. Samen 

met het 2
e
 leerjaar maakten we in groepjes allerlei gezonde hapjes zoals paddenstoeltjes van 

mozzarella en tomaatjes, paprika – bloemen, piramide van kaasjes , worstjes en fruit,  

zeilbootjes met eiersla. Het moeilijkste waren de wraps met tonijn. Het was vooral heel lekker 

en gezond! 

Ook Chloé, Lise en Judith van L2B vertellen wat over de integratie.  

We gingen op bezoek bij het 3e leerjaar en hebben daar hele lekkere hapjes gemaakt. Wat 

hebben we gemaakt: wraps, bloemetjes, een toren vol lekkers, paddenstoeltjes, toastjes met 

kipcurry en tonijn, kindercocktail, zeilbootjes met ei en chips. Het was heel lekker ook al waren 

de wraps heel moeilijk om te maken. Zouden jullie het ook lekker vinden?  



Geestig klasnieuws 

 
Lichtmismisviering 2019 

Elk jaar rond Lichtmis worden alle gezinnen , waarvan een kind afgelopen jaar werd ge-

doopt, uitgenodigd om samen te vieren. Bij deze gelegenheid krijgen de dopelingen 

ook hun doopschelpje mee naar huis. Elk gezin krijgt ook een kaars en een scapulier 

mee ter herinnering. 

Deze viering werd opgeluisterd door een koortje van De Hoge Geest. En wat hebben ze 

dat weer prachtig en vol overtuiging gedaan! Waarvoor onze oprechte dank.  

 

 

 

 

 

Maria Lichtmis in De Hoge Geest 

Traditioneel worden ter gelegenheid van deze dag pannenkoeken gebakken. Dat wordt op 

twee manieren verklaard.  

2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk of 

hoeve kon veranderen – de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). 

Dat werd ’s avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannen-

koeken. De vorm en kleur van de pannenkoeken worden ook gezien als een verwijzing 

naar de zon en het licht. De traditie zegt dat wie met Lichtmis pannenkoeken eet een voor-

spoedig jaar zal hebben. 

Met andere woorden: Wij staan er goed voor!  En dat dank zij alle vrijwillige ouders die voor 

alle kinderen overheerlijke pannenkoeken hebben gebakken! Dank u wel! 

Laïs (L3a) en Milan (L3a) vertellen over Lichtmis… vrijdag 1 februari. 

Hallo, wij vertellen hoe de pannenkoeken waren. De pannenkoeken waren heel erg lekker. 

We mochten er 2. Iedereen vond het lekkere. Er waren 3 verschillende soorten suiker. We 

kregen ook een half bekertje water. We aten bij de tekenschool. Iedereen was blij! 

 



 

Saartje (L5a) en Bas (L5a) vertellen over de Dikke truiendag van 12 februari. 

Onze klas deed mee aan de dikke truiendag. Jullie klas ook? De verwarming stond lager dan 

normaal en daarom deden we onze dikke trui aan. Buiten was het warm dus we wisten niet 

goed welke kledij we aan moesten doen.  

Dikke truiendag is ook goed voor het milieu omdat de verwarming wat zachter stond en dat we 

daardoor elektriciteit bespaarden. 

Juf Veronique vertelt over de sportdag van de leerlingen van de 3
e
 kleuterklassen:  

 

Op vrijdag 15 februari werden alle kleuters van de 3
e
 kleuterklas verwacht in de sporthal in de 

Kieldrechtstraat. Na een kleine wandeling kwamen we toe en mochten we meteen verder onze 

spieren opwarmen bij enkele dansjes.  

 

Per groepje gingen we dan sportief aan de slag. Er waren verschillende bewegingsposten 

waar de kleuters allerlei vaardigheden konden oefenen zoals klimmen, fietsen, steppen, wer-

pen, mikken, klauteren,... Natuurlijk was er ook een springkasteel bij! 

Afsluiten deden we met alle kinderen samen met een slotdansje. Iedereen kreeg als beloning 

een toffe sticker voor zijn sportieve inzet. 

 

Geestig klasnieuws 



Eva (L5b) en Jayden (L5b) vertellen over de uitleg die we kregen over Kalasi. 

KALASI 

Vandaag, 26/02/19,  kregen we uitleg van een meneer over een klas in Congo. Hij vertelde hoe 

slecht de scholen er waren voor ze kwamen renoveren. Er was een Powerpoint van hoe de 

klassen er eerst uitzagen. Dat zag er versleten uit. We zagen ook foto’s van hoe de klassen er 

uitzagen na dat ze gerenoveerd hebben. Dat zag er veel beter uit. We komen ook langs de deu-

ren om geld in te zamelen voor de scholen in Congo. Ze hebben ook de klassen geverfd in de 

vlag van Congo. Dat zag er ook veel kleurrijker uit.  

Matondo mawombo!!  (bedankt!) 

 

Wij dragen zorg voor het milieu op school! 

Onze GSM-inzamelactie leverde in totaal 79 GSM’s op. Dat is goed voor 9 kilo! Voor deze inle-

vering kreeg onze school een laptop. Bedankt aan iedereen die mee hielp met inzamelen. 

Vanaf 11 maart start de dubbele punten-actie van Bebat. We krijgen dubbele punten per in-

geleverde hoeveelheid batterijen. Deze punten kunnen we omruilen voor  extra didactisch ma-

teriaal/speelgoed. Helpen jullie mee batterijen inleveren? Je krijgt nog een herbruikbaar zakje 

van je leerkracht om de batterijen in te doen. 

 

 

Geestig klasnieuws 

Nieuwe in-

zamelactie! 



Geestige talenten 
Geestige talenten!! 

Jij bent jij… 

ben je anders dan een ander? 

Ja natuurlijk, jij bent jij, 

want je bent apart geschapen 

uit een ander hoopje klei. 

 

Kijk gerust eens in de spiegel 

naar het kunstwerk dat je bent: 

jouw gezicht, jouw lijf en leden 

jouw karakter, jouw talent! 

 

Zie je wel, je bent een wonder! 

Niets aan jou is saai en grijs. 

Wees maar jij, en blijf bijzonder 

zing gewoon je eigen wijs... 

 

Ylana Van Broeck uit K2/3b:  is een echte puzzelkampioen en kan fantastisch zingen! 

Florian Bracke uit L1b:  behaalde de 1
e
 plaats Rugslag Zwemmen op het Schoolkampioen-

schap zwemmen! 

Jits Baert uit L2a:  heeft de afgelopen maand op haar 1
e
 acro wedstrijd een bronzen medaille 

behaald! En op haar 1
e
 tumbling wedstrijd maar liefst 2 gouden medailles behaald!  

Silana Ringoot uit L2a:  behaalde het hoogste diploma tijdens het diplomazwemmen in Beve-

ren. Ze heeft in 1uur 1500 m gezwommen! 

Itua Sherry uit L2a:  behaalde mooie resultaten bij de voetbal! De 2
e
 plaats op het tornooi in Sint 

– Pauwels, en de 5
e
 plaats op het tornooi in Haasdonk – Beveren! 

Chloé Van de Vijver uit L2b:  traint samen met Jits Baert 5 dagen per week, 9u voor de selectie 

jong talent. Op 9 februari heeft ze haar 1
e
 wedstrijd tumbling gehad en 2x goud behaald! 

 

 



Vince Maes uit L2b:  hij heeft 2 jaar op rij gewonnen met de Klingse Boscross. Zowel in het 1
e
 

als in het 2
e
 leerjaar behaalde hij een gouden medaille! Hij is superfier! En gaat ook in 2019 weer 

alles geven! 

In september zal hij voor de 2
e
 keer deelnemen aan de Ostend Night Run voor kids! 

Kyara Van Bunder uit L3b:  behaalde zeer mooie resultaten in judo! 1
e
 plaats op het Oliebollen-

tornooi Goes, 1
e
 plaats op het Paastornooi Clinge en de 1

e
 plaats op het Clubkampioenschap 

Clinge! 

Julisa Van Landeghem uit L3b:  behaalde 3 jaar op rij de 1
e
 plaats op de Klingse Boscross. En is 

sinds 9 februari de nieuwe Jeugdkeizerin van De Klinge! 

Delphine Apers uit L3b:  heeft op 12 februari een klasconcert gegeven op de muziekschool. Ze 

speelde een mooi stukje (Broeder Jacob) op haar gitaar! 

Jolien Marien uit L3b:  zong een mooi duet met haar mama op de verjaardag van de bomma! 

Het was haar eerste optreden! En met succes, want meteen 2 optredens erbij in maart! Ze zong 

ook nog een duet met haar zus Larissa uit L6a! 

Kobe Janssens uit L4a:  mag na 2 jaar bij de microbenploeg vanaf volgend seizoen gaan basket-

ten bij de benjamins U12! 

Laura van Koert uit L4b:  behaalde samen met haar dansgroep de 2
e
 plaats in de Zeebra 

(Zeeland/Brabant) danswedstrijd Streetdance Hiphop! 

Lotte Ferket uit L5b:  ze staat al 5 jaar achter elkaar op het podium bij de Klinge Boscross! 

Ines Verhoeven uit L5b:  deed met haar dansgroep “Just love 2 dance” mee aan een danswed-

strijd en zij behaalden de 2
e
 plaats! 

Thibo Van Buynder uit L6a:  is 3 jaar na elkaar provinciaal kampioen Oost-Vlaanderen Judo! En 

is Vice districtskampioen Zuid-Nederland! 

Olina Kuijpers uit L6a:  danst elkaar mee met de show van Clapaja in de stadsschouwburg in 

Sint-Niklaas! 



Larissa van Hoecke uit L6a:  ze heeft samen met haar zus Jolien een optreden gegeven op 

de verjaardag van de bomma voor een vol café! Het was een groot succes! Ze heeft dat su-

per gedaan! 

Ivo van Delft uit L6b:  is provinciaal kampioen van Oost – Vlaanderen geworden in judo! 

Kwinten Willems uit 6b:  is provinciaal kampioen van Oost – Vlaanderen geworden in judo! 

Rick Ivens uit 6b:  is de keeper van JO 13/2 VV Steen. Hij zwemt ook wedstrijden en heeft 

regelmatig persoonlijke records behaald en ook af en toe een medaille gewonnen! Sinds een 

paar weken meedoet aan mountainbiken en het parcours van de Vestincross mag fietsen! 

Hij zal ook deelnemen aan de Drie Uur van Reynaertland! 

Xarie, Raven , Maxim, Thibo, Sander en Cor uit L6a: behaalden samen de overwinning op 

het scholentornooi voetbal dit jaar!  

Wout, Pablo, Ivo, Damien, Cisse en Timo uit L6a en L6b: behaalden samen de 3
e
 plaats op 

het scholentornooi voetbal dit jaar! 

De volgende kinderen behaalden dit schooljaar allemaal een zwemdiploma: 

Uit L1a: Helena Mariman , Renée Verstraeten. 

Uit L1b: Florian Bracke. 

Uit L2a: Eef Baelemans, Jits Baert, Naomi Bonte, Lukas van Steenberghe. 

Uit L2b: Kira Bauwens, Jeremiah Bonte, Judith De Swaef. 

Uit L3a: Rune Baert, Febe De Wree, Milan Loos, Kady Vergauwen. 

Uit L3b: Amelie De Greef, Hendrik Temmerman, Kyara Van Buynder, Ulrike van Delft. 

Uit L4a: Elias Claessens, Seppe De Strobbeleir, Simeon Koklenberg, Mattias Vandenbus-

sche. 

Uit L4b: Kyan Dehasque, Lore Neyens, Denver Piessens, Xander Van de Vijver, Laura van 

Koert, Fran Verbeke. 

Proficiat allemaal! 



Interview met een geestig talent: Stijn De Bruyne 5B.  

Vandaag kregen we een life-concert cadeau. Stijn speelde het ene melodietje na het ande-

re op zijn elektrische gitaar. De stoere noten klonken door onze klas. 

Hoe lang speel je al gitaar? Al twee of zelfs 3 jaar. 

Wat is je lievelingsmuziekgroep? Iron Maiden. 

Waarom begon je gitaar te spelen? Ik zat naar een film te kijken over iemand die gitaar 

speelde en ik dacht: ‘Dat wil ik ook!’ 

Wat vind je leuk aan gitaar spelen voor de klas? Alles, het applaus, het juichen, de aan-

dacht! 

Hoeveel gitaren heb je thuis? 5 stuks! 

Vinden je ouders het niet te veel lawaai in huis? Nope. 

Reactie van de klas: Geweldig, stoer, cool, spectaculair, rock&roll! Moet zeker in het 

schoolkrantje. 

 



Geestige nieuwkomers 

Na de kerstvakantie kwamen er weer enkele vriendjes bij in de mengklasjes peuters/

eerste kleuterklas.  

 

In de Julekesklas bij juf Annemie en juf Ellen kwamen er vier nieuwe vriendjes bij: wel-

kom aan Sien, Samuel, Koussay en Henri. 

 

In de Eendjesklas bij juf Sabine en juf Debbie kwamen er vijf nieuwe vriendjes bij: wel-

kom aan Lukas, Robbe, Mathis, Erika en Amelia.  

 

Wij hopen dat deze vriendjes zich snel thuis voelen in hun nieuwe klasje. 

Geestig familienieuws 
Geestig familienieuws uit de Kieldrechtstraat: 

 Rune (L3a) krijgt een nieuw konijn. 

 De opa van Febe (L3a) heeft een zware rugoperatie ondergaan, maar herstelt nu 

goed. 

 Kady (L3a) heeft er sinds 1 januari een nichtje bij… Roxanne. 

 Jolien (L3b) krijgt er een zusje bij in augustus. Ze heeft ook een nieuw huisdiertje: een 

parkiet “Ziggy”. 

 Elias (L4a) en Elise (L6b) hun mama en hun pluspapa Peter zijn getrouwd op 28     

februari! 

 Fabian (L4a) zijn meter verwacht een kindje in juli. 

 Kyan (L4b) is naar de babyborrel van Mila (nichtje) geweest. 

 Mandy (L4b) is naar de babyborrel van Steef (nichtje) geweest. 

 Fran (L4b) haar nichtje Jackie is geboren. 

 Lauren (L5a) krijgt een nieuwe kat. 

 De papa en stiefmama van Niel (L6b) en Pepijn (L2b) gaan trouwen. 

 Kwinten (6b) zijn tante is zwanger en een andere tante gaat trouwen. 



Familienieuws Hulststraat 

Alle kinderen van de school genieten dagelijks van lekkere, verse soep!! Hoe fijn is dat! En    

bovendien ook heel erg gezond!!! 

Een welgemeende en dikke dank- je –wel aan al onze soepouders: Raisa Ngabire,               

juf Daphne, Patricia Vonck, Heidi De Boey en Ronny Rombaut. 

Geestige personen in de kijker 

Op 28/1 werd het broertje van Storm geboren, hij kreeg de naam Sen. Proficiat aan de 

trotse ouders. 

 

Ook juf Carina werd oma, dit keer van een tweeling: Aster & Milo! Proficiat! 

 



Geestige klas in de kijker: 6B van meester Bart 

Graag stellen wij ons even voor aan jullie. Wij zijn klas 6A. Samen met 6B zijn wij de oudsten 

van onze school. Meestal zijn we zelfs de meest wijze… Hierbij zetten we ons en de werking 

van onze klas even in de kijker. Er zitten 9 jongens en 7 meisjes in de onze klas. 

In onze klas werken we zeer gedreven en gemotiveerd. We maken ons klaar om naar het 

secundair te gaan. Maandagmiddag is het steeds een hele middag muzo. Knutselopdrachten 

komen meest aan bod maar af en toe doen we ook iets met muziek, drama of dans.  Elke 

maandag en dinsdag gaan we turnen. Op dinsdag doen we dat samen met 6B. Dubbele pret 

en extra beweging. Op woensdag houden we om de 2 weken peertutoring. Wij gaan dan  

samen lezen met de kinderen van 3A. We lezen samen teksten op hun niveau en lossen 

hierbij vraagjes op. Als de kinderen moeilijkheden ondervinden op andere vlakken proberen 

we hen hier ook bij te helpen. Op donderdagmiddag komt de klas van Juf Eline ons          

vervoegen. We hebben dan samen Frans en godsdienst. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 

Ook op dinsdagmiddag sluiten we de dag samen af. Op vrijdagmiddag hebben we meestal 

contractwerk. We werken dan zelfstandig aan opdrachten. We kiezen zelf welke opdrachten 

we onmiddellijk maken of welke opdrachten we later in de week willen afwerken. De       

computer heeft ook een belangrijke plek in onze klas. We gebruiken de computers in de klas 

of de laptops voor bijna alle vakken. We zoeken dingen op voor wero, sturen mailtjes naar 

de meester, maken samen presentaties, delen documenten met elkaar, we maken formulie-

ren op om gegevens te verzamelen, … Kortom, de hedendaagse technologie helpt ons ook 

in de klaswerking. 

Elke vrijdag is er iemand van onze klas actuareporter. Die houdt dan een hele week het 

nieuws in de gaten en vertelt over een 5-tal berichten.  Binnenland, buitenland, sport- en 

streeknieuws, het komt allemaal aan bod. 

We hebben ook visjes in de klas. Die zijn nu wel even op vakantie maar we verwachten hen 

elk moment terug in het aquarium… 

Zo, nu weten jullie al een beetje over onze klas. Alles vertellen is niet mogelijk maar het tipje 

van de sluier is alvast gelicht. 

Groetjes van 6A! 

Meester Bart en zijn kornuiten. 



Uit de geestige kindermond 

Grappige uitspraken van de kleuters 

De juf vertelt over het feest van Driekoningen. Ze vraagt aan de kleuters: “ Wie weet welke 

cadeautjes de drie wijzen meebrachten voor Jezus?” 

Kleuter 1: “Goud!” 

Kleuter 2: “Mirre!” 

Kleuter 3: “Bieslook!” 

 

Grappige uitspraken van de lagere school 

Juf: “Hoe noem je een vrouwelijke ezel?” 

 Leerling 1: “bezel” 

 Leerling 2: “ezelbaar” 

 

Juf: “Maak een afleiding met het grondwoord ‘trouw’.” 

Leerling: “Trauma.” 

 

Leerling: “Juf, wanneer gaan we nog eens schimmelspel (schimmenspel) doen?” 

 

Leerkracht: “Waar is Jezus geboren?” 

Leerling: “Bedlighem” 



Vooruitblik  

Op de planning voor maart en april : 

 

11/03/19  Instap nieuwe kleuters 

   Zwemmen  1B-2B-3B 

14/03/19  Auteurslezing 3
de

, 4
de

 en 5
de

 leerjaar 

15/03/19  Uitreiking prijzen Journalistenwedstrijd Davidsfonds  

   Pyjamadag Bednet 

18/03/19  Zwemmen 1A-2A-3A 

25/03/19  Zwemmen  1B-2B-3B 

   Welkom nieuwe kleuters 

28/03/19  Theater peuters en 1
ste

 kleuterklas 

29/03/19  Quiz van de ouderraad 

   PEP-dag 6A-6B 

30/03/19  Vormselcatechese in de zaal van de Hulststraat  

01/04/19  Zwemmen 1A-2A-3A 

03/04/19  Paaseierenzoektocht 

04/04/19  Sponsortocht Broederlijk Delen + sober maal 

   Rapport 4 + oudercontacten lagere school 


