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Beste ouders, 

 

In de inkom van onze school hebben we deze maand aandacht voor Maria en alle mama’s.  

Meimaand is ook de maand van Moederdag.   

De lente hebben we de voorbije dagen reeds een paar keer mogen voelen, dus tijd om in de 

tuin te starten met de opkuis.  De kweektuintjes van de school werden een stukje groter 

gemaakt dit jaar en kregen de voorbije dagen een opknapbeurt.  De aanleg van de nieuwe 

zandbak in de schooltuin is gestart zodat de kleuters en de kinderen terug buiten kunnen 

genieten van het spelen in het zand.               

We zijn ondertussen aan de voorlaatste maand van dit schooljaar begonnen.  We beginnen 

stilaan een planning te maken voor het komende schooljaar.  

  

Het volgende schooljaar stappen we met het hele schoolteam (hoofdschool, ’t klein schoolke 

en de kleutergaard) in het traject ‘klimaatgezonde speelplaatsen en speelweides’.    

De provincie Oost-Vlaanderen gaat ons gedurende 2 jaar begeleiden om van onze school een 

meer groene, avontuurlijke, educatieve en klimaatgezonde speelruimtes te helpen opbouwen 

in verschillende stappen.  We willen onze speelplaatsvisie opbouwen vanuit een 

klimaatgezonde leeromgeving.  De kinderen willen we terug leren spelen met natuurmateriaal 

zodat het ruzie maken, conflicten,… verdwijnen en dat kinderen opnieuw echt ‘leren spelen’.  

We willen de lesactiviteiten in het kleuter- en lager onderwijs doortrekken naar buiten toe.  

(vb. het bouwen van een amfitheater waar kinderen buiten les krijgen, het optimaal gebruik 

van de speelweide van de school,...., het verzorgen van dieren, het educatief gebruik van onze 

buitenruimtes, het onderhoud van onze bestaande kweektuintjes, ruimte voor bloemen, 

struiken,….).   

Een heel intens traject van 2 jaar waar we zeker beroep gaan kunnen doen op werkgroepjes 

bestaande uit ouders/grootouders ….  Het traject wordt begeleid door Mevr.Vandersande 

(basisonderwijs klimaatgezonde speelplaatsen). 

In september wordt het traject voorgesteld op een info avond voor alle ouders, alle 

leerkrachten, verschillende raden van de school, scoutsgroep,... 

De info avond is voorzien op donderdag 26 september om 19.00u (hoofdschool).  
Hou deze datum alvast vrij voor alle ouders van alle vestigingen die zeker willen meedenken. 

  

 

 

                    Alvast een overzicht van wat de maand mei te bieden heeft: 

Woensdag 1 mei 

 

 

 

Dag van de Arbeid (vrijaf). 

Eerste communieviering in de Sint-Martinuskerk met 

aansluitend receptie voor de ouders/fam. van het eerste 

leerjaar (door het oudercomité). 
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Zaterdag 4 mei Schoolfeest/Speelstraat op de kleuterschool  

De Kleutergaard in Vurste vanaf 14.00u. 

Maandag 6 mei Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste- en 2de leerjaar. 

Dinsdag 7 mei Zitdag CLB (ouders kunnen een overleg aanvragen 

betreffende zorgvragen,…. met de zorgcoördinator en het 

CLB-team). 

Woensdag 8 mei Niveaulezen voor de leerlingen. 

Dinsdag 14 mei Verkeersopvoeding voor de tweede graad in de voormiddag 

(in samenwerking met de politie). 

3de leerjaar: verkenning van de schoolomgeving te voet. 

4de leerjaar: voetgangersexamen. 

Verkeersopvoeding voor de derde graad in de namiddag.   

(in samenwerking met de politie).   

De leerlingen van het vijfde- en zesde leerjaar brengen hun 

fiets mee. 

Woensdag 15 mei Niveaulezen voor de leerlingen. 

Maandag 20 mei Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste - en 2de  leerjaar. 

Woensdag 22 mei Niveaulezen voor de leerlingen. 

Donderdag 23 mei Infoavond bosklassen om 19.00u in de zaal van de 

hoofdschool.  (voor de ouders/kinderen van het vijfde- en 

zesde leerjaar). 

Zaterdag 25 mei 

 

 

 

 

 

schoolfeest met Tinky en Winky.                                                                                             

Het schoolfeest start om 15.00u met een toneeloptreden van de 

kinderen uit de hoofdschool en de kleuters van ’t klein 

schoolke’. Aansluitend start het eetfestijn rond 17.30u voor 

ouders, grootouders, vrienden, fam,… 

IEDEREEN WELKOM! 

Maandag 27 mei 

 

 

 

Verkeersopvoeding 

Het grote fietsexamen voor het zesde leerjaar.   

(in samenwerking met de politie).   

De leerlingen van het zesde leerjaar brengen hun fiets mee. 

Woensdag 29 mei Niveaulezen voor de leerlingen. 

Kennismakingsmoment voor de ouders/peuters die kunnen 

instappen na Hemelvaartsdag op maandag 3 juni.  De ouders 

en peuters zijn welkom vanaf 9.00uur tot aan de speeltijd in de 

verschillende kleutervestigingen. 

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag  

Vrijdag 31 mei Vrije dag 

 
 
 

Goed om al te weten:  
 

Zaterdag 22 juni: het oudercomité van ’t klein schoolke en de hoofdschool organiseert een 

‘wandeltocht en talentenshow’ om 13.30u. 

Dinsdag 25 juni: afscheid voor de ouders van de oudste kleuters uit ’t klein schoolke met 

receptie en mini barbecue om 17.00u. 

Woensdag 26 juni: afscheid voor de ouders van de oudste kleuters uit de kleutergaard met 

receptie om 18.00u. 

Donderdag 27 juni: proclamatie voor de leerlingen en ouders van het 6de leerjaar om 19.00u. 



Donderdag 27 juni: laatste ‘mogelijke’ oudercontact voor de ouders/leerlingen van het eerste- 

tot en met het vijfde leerjaar. 

De laatste schooldag eindigt op vrijdagmiddag 28 juni om 11.55u.   

 

Enkele praktische mededelingen: 

 

Studie op school: de voorbije week kwam er op het oudercomité een melding dat bepaalde 

kinderen niet naar de studie komen.  Vanaf vorige week werken we met een aanmeldingslijst 

zodat we alle kinderen zeker in de studie hebben.  De ouders hebben bij de start van het 

schooljaar een invulbriefje afgegeven.  De lijst is opgemaakt volgens de gegevens in 

september.  Deze lijst is zichtbaar voor alle ouders aan de zaal.  Indien hier wijzigingen zijn, 

gelieve het secretariaat (Ingrid) zeker op de hoogte te brengen.  

 

Techniektorens: in de maand december hebben we via een brief een oproep gedaan om 

allerlei materiaal te verzamelen voor onze techniekmomenten in de klassen.  We hebben heel 

wat mogen ontvangen waarvoor heel veel dank. 

De techniekkastjes die gemaakt worden door de vzw aPart- De Werf zullen weldra geleverd 

worden.  (iets later dan voorzien).  In de maand juni zullen een aantal klassen nog een 

techniekweek organiseren tijdens de lessen ‘wero’. 

 

De zomerkampen op school starten op maandag 1 juli tot en met vrijdag 12 juli.  (opvang 

voor en na de kampen van 8.00u tot 9.00u en van 16.00u tot 17.30u). 

- Eerste kamp kleuters: kabouterkamp door juf. Tineke. 

- Tweede kamp kleuters: ridders en jonkvrouwen door juf. Tineke. 

- Eerste kamp leerlingen: sport en spel door meester Gilles. 

- Tweede kamp leerlingen: van vlag tot schat door juf. Inez. 

 

De zomerkampen in augustus starten op maandag 19 augustus tot en met 30 augustus. 

Voor de kampen in augustus gebeuren de inschrijvingen via ‘www.kriebelkampen.com’ 

 

 
 

   Wat eten we deze maand? 

 
2-5-2019   uienvelouté 

kids-kippeboutjes m/kerstomaten-mangoslaatje-
wedgesaardappelen 

3-5-2019 v kervelsoep slavinken- thymsaus- prei- gekookte aardappelen 

        

6-5-2019 v kippe-witloofsoep wangetjes- bloemkool- gekookte aardappelen 

7-5-2019   
provencaalse 

roomsoep 
kipfilet-appelsiensaus- gestoofde erwtjes-rostiaardappelen 

9-5-2019 v knolseldersoep hamburger-" dyonaise"- spinazie- gekookte aardappelen 

10-5-2019   erwtensoep 
viskrokant- trio v/prei-knolselder e/venkel- puree-bieslook-platte 

kaas 

        

13-5-2019 v pompoensoep lasagne "bolognaise" 

14-5-2019   preivelouté 
kippehaasjes met lentegroentjes- currysaus- hawaaise 

groenterijst 



16-5-2019 v asperge-radicchiosoep gehaktballetjes in tomatensaus- boontjes- gekookte aardappelen 

17-5-2019   boeregroentesoep cordon bleu- appelcompote- peterselieaardappelen 

        

20-5-2019   vergeten groentesoep gevolgeltetournedos met groentjes -jonge worteltjes- aardappelen 

21-5-2019 v florenijnse roomsoep macaroni met ham in een smauige kaassaus 

23-5-2019   bloemkoolsoep 
vol au vent- kerstomaatjes-ruccola-yoghurtsaus-

bieslookaardappelen 

24-5-2019 v tomatensoep paella boordevol  vis- vlees en groenten 

        

27-5-2019   kippe-peterseliesoep 
Provencaalse rundsworst- erwtjes en worteltjes- 

crecyaardappelen 

28-5-2019   wortelsoep 
kalkoen snitzel- gratin van bloemkool en broccoli- 

pureeaardappelen 

        

        

        

    

http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199  

 
Door onvoorziene omstandigheden kan de menu gewijzigd worden 

Door de aanwezigheid van allergenen in ons bedrijf, zijn ongewenste sporen van allergenen in de levensmiddelen nooit volledig uit te 
sluiten 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Jan Goethals 
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