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Nieuwsbrief maart 

Er wordt op onze school hard gewerkt en dat wilden 

de kinderen ook graag aan jullie laten zien. Onze open-dizel was daarvoor 

het moment bij uitstek. Fijn dat jullie allemaal eventjes in de klas van 

klein(zoon) of (klein)dochter kwamen kijken. Deze maand werden de klassen 

door de bib uitgenodigd voor een auteurslezing. Tof dat we zo kunnen 

samenwerken met de gemeente om het leesplezier te bevorderen.  

 

De eersteklassers krijgen bezoek van de kleuters die volgend jaar de 

overstap maken naar het eerste leerjaar. Knap om te zien hoe onze 

kleinsten dit jaar al zoveel hebben geleerd en zo goed zorgen voor hun 

kleuter. 

 

MOEV, de Stichting Vlaamse Schoolsport organiseerde het MEGA-

SPELENPALEIS in sporthal Brecht.  De sporthal werd omgetoverd tot een 

bewegingslandschap met sport en spel, speciaal aangepast voor de 

kinderen van het tweede leerjaar. 

 

Ze leerden met Prezi werken en deden een eerste boekenpraatje over 

hun lievelingsboek. 

 

Het vierde brengt deze week een bezoek aan AVEVE, waar ze alles 

leren over de aardappel. 

 

De kinderen van 5 en 6 verkochten de voorbije maand stiftjes ten 

voordele van de damiaanactie. De damiaanactie begeleidt de 

kinderen bij de metamorfose naar wereldburgers. Ze leren bij over 

het recht op gezondheidszorg en over de infectieziektes lepra, 

tuberculose en leishmaniasis. Er werden 117 pakketjes verkocht, goed 

voor een 800 euro. 

                                                                                                                         

Op donderdag 14 en vrijdag 15 maart kunnen 5 en 6 kennismaken 

met Xperilab. Een vrachtwagen ontpopt zich tot een laboratorium   

waarin de kinderen  gedurende 90 minuten wetenschappers zijn. In 

groepjes kunnen ze observeren, testen en afleiden in biologie, chemie, 

fysica of technologie. 

 

Tijdens de turnlessen hebben we deze periode enorm hard geoefend 

op het toestelturnen. Koprollen, rolsprongen, radslag, steunsprongen 

op de plint en ook handstand kwamen aan bod. Vaak was het 

zweten en zwoegen om deze turntechnieken onder de knie te krijgen. 

Voor velen een grote maar super leuke uitdaging! En ook het resultaat 

mag er zijn! De eersteklassers kregen bovendien een initiatieles inline 

skaten zodat ze op de schaatsbaan hun beste beentje konden 

voorzetten en konden genieten van deze leuke sportactiviteit! 
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Algemeen:  

 

* Waarschijnlijk heb je het heugelijke nieuws al vernomen. Zowel juf Emanuelle 

als juf Sofie verwachten een kindje.  

 

* Onze “kinderen zoeken oplossingen” hebben de speelkar geïntroduceerd. 

Na de inrichting moest er natuurlijk bekeken worden welke afspraken nodig 

waren. In een ludiek filmpje werden we op de hoogte gebracht van heel de 

werking. Knap gedaan! 

 

* We hebben de website aangevuld met praktische info. Zo kun je onder 

“nieuws” een folder terugvinden van de opvoedingswinkel. 

Voor vragen rond inschrijvingen kan je dan weer bij “info” terecht. 

 

* Onze bak met verloren voorwerpen begint stilletjes aan weer vol te geraken. 

Kom gerust tijdens de schooluren eens kijken. Wie zoekt, die vindt. 

 

* Onze school zamelt gebruikte batterijen in. We krijgen daartoe niet alleen 

gratis inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar worden bovendien 

ook voor onze inspanningen beloond! Van maandag 11 maart tot en met 

zondag 31 maart 2019 krijgt onze school niet 1, maar 2 punten voor elke kilo 

gebruikte batterijen. Hét moment dus om het puntentotaal van onze school 

een extra boost te geven. Dat loont de moeite, want met die punten kunnen 

we allerlei toffe uitstapjes, busvervoer of didactisch materiaal bestellen. 

 

* Tijdens de schooluren ben je altijd welkom op onze school. Buiten de 

schooluren is het verboden de schoolterreinen te betreden. We gaan er 

vanuit dat niemand buiten de schooluren aanwezig is. 

 

* Vanaf maandag 28/01, startte Liga Autisme Vlaanderen met een uniek 

aanbod voor personen met autisme en hun omgeving: de Autisme Chat. Het 

is een gratis en anonieme chat waar men terecht kan met vragen rond 

autisme. De chat zal bemand worden door medewerkers van de Vlaamse 

thuisbegeleidingsdiensten autisme.  De chat richt zich tot kinderen, jongeren 

en volwassenen met autisme, alsook hun directe netwerk (ouders, 

grootouders, partner, kinderen, brussen, enz). De Autisme Chat is bereikbaar 

via www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat 

 

* Ook het CLB heeft een chat opgestart. 

Chatten met het CLB doe je door te surfen naar clbchat.be. Je kan er terecht 

op maandag, dinsdag en donderdag van 17u tot 21u en op woensdag van 

14u tot 21u. Wanneer je op de chatknop klikt word je gevraagd een 

nickname op te geven. Je hoeft je echte naam dus niet bekend te maken. 

Naargelang de noden zal de chatoperator anders reageren: Hij kan luisteren, 

adviseren, mee antwoorden zoeken of doorverwijzen. De operatoren zijn 

allen professionals en hiertoe opgeleid en kunnen waar nodig telefonische of 

online ondersteuning vragen aan een coördinator of collega. 

http://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat
https://vlaanderen.us14.list-manage.com/track/click?u=ec5c621f27061f5a07c7eeb14&id=bdaf015dd2&e=137ece47f8


 

* Halfvasten zullen we ook dit jaar weer vieren. Dit gaar door op vrijdag 29 

maart. Meer info volgt via een brief. 

 

* In elke klas zal er deze maand tijdens de godsdienstlessen rond broederlijk 

delen gewerkt worden. De tip hieronder sluit daar zeker bij aan. 

 

 

Tip van de maand:      

 

Holy Guacamole 
  Inschrijving voor (h)eerlijke maaltijd 

  zondag 24 maart om 12.00 u  

 
Ik, ……………………………………….   wonende te …………………………………… 

telefoon: …………………     
 

schrijf in voor  … volwassenen  

en kies voor  … x vegetarische maaltijd /  …x niet-vegetarische maaltijd. 
 

schrijf in voor  … kinderen ouder dan 4 jaar 

en kies voor  … x vegetarische maaltijd /  …x niet-vegetarische maaltijd 
 

Na de maaltijd sluiten we aan bij de namiddagactiviteit:   JA / NEE.  
 

Deze inschrijving voor 20 maart bezorgen  

  op parochiesecretariaat van uw parochie  of 

  mailen naar greetuydens@sintfranciscus.com 
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