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Woordje van de directeur
Vriendschap is een regenboog tussen 2 harten die 7 kleuren delen.
Beste leerlingen
Het voorbije jaar is toch speciaal geweest.
Heel wat leerlingen zijn ziek geweest door corona of de griep.
Er waren lessen op school en ook lessen online.
Maar ondanks dit alles, hebben jullie dit fantastisch gedaan.
Ik ben fier op jullie!

Beste ouders
Voor jullie was het ongetwijfeld een zware periode waarin thuiswerk soms
moest gecombineerd worden met zieke kinderen en huiswerk.
Steeds kon ik rekenen op jullie begrip.
Fijn te mogen ervaren hoe jullie de school een warm hart toe dragen.

Beste team
Ook jullie wil ik bedanken.
Ik heb met veel plezier gezien dat de inzet die ik van jullie gewoon ben, ook
tijdens deze moeilijke omstandigheden niet ontbrak.
Ik ben trots op het team dat we vormen.
Een fijn regenboogteam.

Vanaf maandag 4 april start de paasvakantie.
Hopelijk is het zonnetje van de partij om extra vitaminen op te doen.
Op dinsdag 19 april zie ik jullie terug om het derde trimester in te zetten.
We gaan even terugblikken op de mooie maanden en ook op
de nieuwe acties die jullie nog mogen verwachten in het
derde trimester.
Groetjes,
Juf Lieve

Verlofdagen 2021-2022
Tweede trimester
• Paasvakantie: maandag 04/04/2022 tot en met Paasmaandag
18/04/2022
Derde trimester
• O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 26/05/2022
en brugdag vrijdag 27/05/2022
•

Pedagogische studiedag: maandag 30/05/2022

•

Pinkstermaandag: maandag 06/06/2022

•

Laatste schooldag: donderdag 30/06/2022 (de school eindigt om 12u)

Belangrijke data
•

Musical ‘het sprookjesbos in rep en roer’ : vrijdag 22/04/2022

•

Eerste Communie: zaterdag 07/05/2022

•

Kadeekesfeesten: zaterdag 14/05/2022 en zondag 15/05/2022

•

Curieuzeneuzemoment: zondag 15/05/2022 van 14u tot 16u

•

Plechtige Communie: zaterdag 21/05/2022

•

Oudercontacten voor alle klassen:
week van maandag 27/06/2022 tot en met donderdag 30/06/2022

Terugblik op het tweede trimester
Geluksvogels
De geluksvogels King kwam dit trimester langs.
• 31 januari 2022: King – ijsvogel
‘vrienden werken samen’
voorstelling door het 1ste en 2de leerjaar

Differentiëren – meersporenbeleid
Bij de kleuters differentiëren we door op vrijdag de
kans te geven om eens te gaan spelen in een andere
kleuterklas. In het lager werken we met het
meersporenbeleid in het vak wiskunde.
De leerlingenraad gaf zijn voltallige goedkeuring en is heel
tevreden over deze werkvorm.

De jarigen van de maand
De voorbije maanden werden onze jarige leerlingen
extra gevierd en in de schijnwerpers gezet.

Leerlingenraad
Onze leerlingen bruisen van
nieuwe ideeën om onze
school nog leuker te maken
om te leren en te spelen.

Oudercomité
En ons oudercomité blijft groeien.
We danken ons oudercomité voor:
• De ondersteuning van de school bij opendeurdagen, de musical, …
• het organiseren van activiteiten ten voordele van de school o.a.
Kadeekesfeesten, rommelmarkt,..
• de school te helpen op de
klusjesdagen
• Opmaken van het sponsorboekje
• …..

Vergroeningsgroep
De vergroeningsgroep danken we voor de mooie beplanting aan de voorgevel
en op de speelplaats.
Ook de kinderen vonden het fijn om de handen uit de mouwen te steken en
ook mee te helpen bij het planten van bloemen.

Jeugdboekenmaand ‘helden en schurken’
De leerlingen hebben op school genoten van gezellige
voorleesmomenten, een boekenzoektocht op de
speelplaats en leuke verhalen.
Daarnaast werden er ook nog auteurslezingen en
auteursvoorstellingen georganiseerd door de
gemeente.

Een weekje op z’n kop
De week voor de krokusvakantie leefden de leerlingen zich uit:
• op maandag kwamen we in 1 kleur naar school.
• op dinsdag hadden we een gek kapsel
• op woensdag trokken we iets met fluo aan
• op donderdag kozen we voor 2 verschillende kousen
• op vrijdag gooiden we de remmen los in de gekste pakken

Vooruitblik op het derde trimester
APRIL 2022
paasvakantie: maandag 4 april
tot en met maandag 19 april

19
19
21
22
25
25
26
28
29

april:
april:
april:
april:
april:
april:
april:
april:
april:

molenbezoek en bakworkshop voor het 4de leerjaar
bib en bibsterspel voor het 5de en 6de leerjaar
secretaressedag
musical ‘het sprookjesbos in rep en roer’ om 14u en 17u30
workshop ridders en prinsessen voor de derde kleuterklas
leerwandeling voor het 1ste leerjaar
bib voor 1ste en 2de leerjaar
bibsterspel voor het 4de leerjaar
vieren jarigen van de maand april
MEI 2022
1 mei: Dag van de Arbeid
3 mei: bib voor het 3de en 4de leerjaar
5 mei: workshop Creanature voor de 2de kleuterklas
5 mei: verkeersparcours
5 mei: leerlingenraad
7 mei: Eerste Communie om 14u
9 mei: leerwandeling voor het 3de leerjaar
10 mei: auteurslezing ‘Siska Goeminne’ voor het 3de leerjaar
11 mei: minivoetbaltornooi voor het 5de en 6de leerjaar
13 mei: ‘Pjotr en Wolfski theater’ voor de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar
13 mei: toonmoment geluksvogel ‘Dudeljo’
14 mei + 15 mei: Kadeekesfeesten
15 mei: curieuzeneuzemoment van 14u tot 16u
17 mei: sportdag voor het 3de leerjaar
17 mei: bib voor het 5de en 6de leerjaar
18 mei: theater ‘Mariken Van Niemueghen’ voor het 4de leerjaar
19 mei: sportdag voor het 4de leerjaar
20 mei: sportdag voor het 5de leerjaar
21 mei: Plechtige Communie om 14u
24 mei: zwemmen voor de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar
24 mei: bib voor het 1ste en 2de leerjaar
26 mei: O.H. Hemelvaart
27 mei: brugdag
30 mei: pedagogische studiedag ‘godsdienst’
31 mei: ‘eerste stapjes in onze wijk’ voor de 2de en 3de kleuterklas
31 mei: bib voor het 3de en 4de leerjaar
31 mei: vieren van de jarigen van de maand mei

JUNI 2022
2 juni: leerwandeling voor het 5de leerjaar
5 juni: Pinksteren
6 juni: Pinkstermaandag
14 juni: sportdag voor het 1ste leerjaar
14 juni: bib voor het 1ste, 5de en 6de leerjaar
16 juni: sportdag voor het 2de leerjaar
20 juni: dag van het poetspersoneel
21 juni: zwemmen voor de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar
21 juni: bib voor het 2de, 3de en 4de leerjaar
21 juni: schoolreis voor het 5de en 6de leerjaar ‘Den Donk’
23 juni: frietjesdag
24 juni: sportdag voor 6de leerjaar
24 juni: schoolreis ‘kinderboerderij’ voor de peuters, 1ste en 2de kleuterklas
27 juni: afscheid 6de leerjaar
28 juni: schoolreis ‘Plopsaland’ 3de kleuterklas + 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar
30 juni: vieren van de jarigen van de maand juni
30 juni: halve dag school
ZOMERVAKANTIE
Van 1 juli tot en met 31 augustus

Zaterdag 27 augustus openklasdag van 9u tot 11u

… we dit schooljaar nog twee thema’s hebben van de
geluksvogels ‘vriendschap’. Elk thema wordt door een
andere graad voorgesteld.
• 1 april 2022: Pluvia - krokodilwachter
‘vrienden helpen elkaar’
voorstelling door de 2de en 3de kleuterklas
• 13 mei 2022: Dudeljo - wielewaal
‘vrienden maken nieuwe vrienden’
voorstelling door de peuters en 1ste kleuterklas
… na de paasvakantie de opening plaatsvindt van onze
nieuwe ontspanningsruimte. De leerlingen konden
per klas al namen voorstellen en stemmen.
Rarara, we zijn al benieuwd wat het zal
worden.
… de leerlingen heel hard aan het werken zijn aan
onze musical ‘het sprookjesbos in rep en roer’ dat
doorgaat op vrijdag 22 april. Er is een voorstelling
om 14u en om 17u30 in De Volkskring.
…we heel fier zijn op onze naam ‘de regenboog’. De
komende maanden willen we de kracht van de
kleuren in onze regenboog benadrukken. We willen
als school tonen wie we zijn, waarvoor we staan en
wat je kan ervaren als je naar onze school komt.
….we op maandag 30 mei een pedagogische
studiedag ‘godsdienst’ hebben met het team
waarbij de accenten worden gelegd rond de
interlevensbeschouwelijke competenties. Bewustzijn
van de levensbeschouwelijke veelheid in de samenleving en respect voor elke mens zijn belangrijke
uitgangspunten hierbij. Daarnaast starten we volgend
jaar voor godsdienst met een nieuwe methode:
• Voor de kleuters ‘sterretjes aan de hemel’
• Voor het lager ‘sterren aan de hemel’
….de bouwplannen steeds dichter naderen.
In het schooljaar 2023-2024 starten de werken
aan onze nieuwbouw. Het oud gebouw zal
afgebroken worden en er komt een moderne
nieuwbouw met o.a. kleuterklassen, een paar
lagere klassen en een turnzaal. We houden jullie
verder op de hoogte.

Nog een paar leuke spelletjes voor tijdens de paasvakantie

