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Schilde, maart 2019

Beste ouders,

Vasten
Tijdens de krokusvakantie is de vasten gestart. Deze voorbereidingstijd op Pasen is een periode
van bezinning en soberheid. Samen met onze kinderen willen we weer even stilstaan bij de
problemen en noden van andere mensen. Op het einde van dit project gaan we een vastentocht
stappen voor een solidariteitsactie “Hope”. Tijdens de weekopeningen staan we telkens even stil
bij dit project en de krachtlijnen van de vasten.
HOPE wil mensen met een ziekte of eender welke tegenslag weer een doel in het leven geven.
“HOPE geven waar HOPE nodig is.”
Leesmarathon
In februari is de boekenfee op school geweest. Ze kwam het startschot geven voor de
leesmarathon. Bedoeling was dat we met de lagere school aan 1000 leesuren kwamen. Ook de
kleuters werden betrokken door het voorlezen extra in de kijker te zetten.
Met de opbrengst van de boekenbeurs kunnen we voor € 75 boeken aankopen voor iedere klas!
Nationale pyjama dag:
Op vrijdag 15 maart organiseert Bednet de nationale pyjama dag. Alle leerlingen die het willen
mogen die dag in pyjama naar school komen. Dankzij Bednet kunnen kinderen die langdurig ziek
zijn toch deel uitmaken van hun klas en verschillende lessen blijven volgen.
Belangrijke data:
vrijdag 1 maart:

pedagogische studiedag, alle leerlingen hebben vrij
krokusvakantie van 4 maart tot 8 maart

maandag 11 maart: vertrek bosklassen zesde leerjaar
dinsdag 12 maart:

20 uur info avond instapklas C

woensdag 13 maart: kriebelteam
donderdag 14 maart: 20.30 uur SLOC vergadering
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vrijdag 15 maart:

Bednet nationale pyjama dag + aankomst bosklassen (16 uur)

maandag 18 maart: vertrek zeeklassen 4de leerjaar
vrijdag 22 maart:

fietsdiploma 5de en 6de leerjaar + aankomst zeeklassen 4de leerjaar

dinsdag 26 maart:

5de leerjaar Fedasil

woensdag 27 maart: verkeerswandeling 3de en 4de leerjaar
vrijdag 29 maart:

fietsbehendigheid 3de en 4de leerjaar

Paasvakantie van maandag 8 april tot maandag 22 april
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