
warm, samen en voluit voor de brede en evenwichtige
ontwikkeling van elk kind
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MAANDOVERZICHT APRIL 2022
VR 1 paaseitjes rapen

rapport L5 en L6
einde oudercontacten L1+L2+L3+L4

ZA 2

ZO 3

MA 4 start paasvakantie

DI 5

WO 6

DO 7

VR 8

ZA 9

ZO 10

MA 11

DI 12

WO 13

DO 14

VR 15

ZA 16

ZO 17 Pasen

MA 18 Paasmaandag

DI 19 K3 bib
L4: workshop emmertrommelen
start oudercontacten kleuters

WO 20

DO 21 secretaressedag
zwemmen L2 en L4

VR 22 L4: bib
L3: bib

ZA 23

ZO 24

MA 25

DI 26 zwemmen L5 en L6

WO 27

DO 28 K2: bib
L2: bib
zwemmen L1 en L3

VR 29 zingen jarigen
K1a: bib
einde oudercontacten kleuters

ZA 30



Jaarthema
Het jaarthema van onze school inspireren we op het thema van ‘Leeftocht’.
Het thema van deze maand is ‘opnieuw verbinden’.

Laat je alvast inspireren door deze tekst:

Op een rijtje zaten ze
te prutsen met wat touw

en terwijl ze zo probeerden
een netje ineen te knopen

-dat was nog niet zo simpel-
ontwikkelde zich een gesprek

over een ruzie en hoe moeilijk het was
om elkaar aan te spreken

als je nog boos was en het nog pijn deed.
Dat het toch nodig was,

vonden ze allemaal,
terwijl ze zuchtend de draadjes ontwarden

en hun werk omhooghielden.
Warempel, lachten ze,

het is écht een net geworden!
Ze feliciteerden elkaar
met blozende wangen

en wisten niet van vissers
die hun netten boetten

om ze niet voor altijd verloren te laten gaan.
Ook al was dat precies

wat ze net hadden gedaan.



Warme maaltijden maart

Vanaf dit schooljaar zullen de warme maaltijden enkel
nog op maandag en vrijdag doorgaan. Indien je kind
afwezig is op de dag van de warme maaltijden,
gelieve dan de school te verwittigen vóór kwart voor
negen.

Datum Wat staat er op het menu? Allergeneninfo

soep hoofdgerecht

Vr. 22/04 tomatensoep boerenomelet met wortelpuree selder, gluten uit
tarwe, melk en ei

Ma. 25/04 tomatensoep chipolata met bloemkool en
aardappelen

selder, gluten uit
tarwe en lactose

Vr. 29/04 minestrone pasta met kip en prei selder, gluten uit
tarwe en lactose



BLIK VOORUIT OP DE MAAND APRIL

Paaseitjes - 1 april

Door het slechte weer op vrijdag zullen de
paasklokken jammer genoeg de eitjes niet
kunnen verstoppen, maar wees gerust… Er
zijn twee heel ‘interessante’ invallers gevonden
die in alle klassen zullen langskomen!

Afsluiten jeugdboekenmaand - 1 april
Op vrijdagnamiddag sluiten we met de hele school de jeugdboekenmaand af.
De hele maand maart hebben de kinderen zoveel mogelijk boeken gelezen binnen
het thema ‘Helden en schurken’. Per uitgelezen boek werd er aan het raam aan de
turnzaal een superheld gehangen. De uitdaging was om van de ene kant van het
raam tot aan de andere kant te geraken.
Wij zijn met z’n allen benieuwd of het gelukt is tegen vrijdagmiddag!

We reiken prijzen uit voor de klas die het meeste boeken heeft gelezen en ook de
kinderen kunnen een boekenbon winnen.



Werken Bergstraat vanaf 4 april
Vanaf maandag 4 april wordt er voor enkele maanden gewerkt in de Bergstraat.
In de eerste fase wordt er gewerkt op het stuk vanaf de Gareelstraat tot de
Ruisbroekstraat. Dit deel wordt tijdens de werken éénrichting naar de
Ruisbroekstraat toe met uitzondering van fietsers en bromfietsers. De eerste periode
wordt er gewerkt aan de kant van de oneven huisnummers, nadien volgt de overkant
(even huisnummers).

Wat gebeurt er?
De verschillende nutsmaatschappijen voeren werken uit.

● vernieuwing van de waterleiding
● het ondergronds brengen van de elektriciteits- en andere leidingen
● het aanbrengen van nieuwe openbare ledverlichting
● heraanleg voetpad vanaf de Gareelstraat tot de Ruisbroekstraat

Het deel van de Bergstraat tussen de Dorpsstraat en de Gareelstraat blijft tijdens de
eerste fase bereikbaar vanaf de Dorpsstraat.

In de tweede fase van de werken (tijdens de zomervakantie) zal er in het deel van de
Bergstraat tussen de Dorpsstraat en de Gareelstraat gewerkt worden.

Volg de instructies ter plekke en hou rekening met extra reistijd als deze weg op je
traject ligt. Er komt een mobiele werfzone met een parkeerverbod.
Bewoners van de Bergstraat parkeren buiten de werfzone.

Onze school blijft dus bereikbaar, maar we willen jullie met aandrang vragen om
zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen of te parkeren in de Dorpsstraat.
Op deze manier willen we de verkeerssituatie aan de schoolpoort zo veilig mogelijk
houden.

L4 workshop Emmertrommelen - 19 april
W� hebbe� e� eve� o� moete� wachte� maa�
o� dinsda� 19 apri� word� on� cadeautj� va�
d� Sin� ingeruil� voo� ee� worksho� ’
emme�trommele�’ . Jaaa� … w� gaa� lere�
drumme� o� emme��! Di� i� ee� makkelij� t�
bespele� instrumen� e� j� staa� ve�stel� va�
d� klan� di� z� kunne� producere�. D� nodig�
decibel� e� d� tonne� energi� zulle� nie�
ontbreke�. Uiteraar� wille� w� hie� nadie�
thui� verde� me� experimentere� .



Oudercontacten kleuters 19 tot 29 april
Tussen 19 en 29 april gaan de oudercontacten voor de kleuters door.
Na twee jaar mogen deze eindelijk weer live doorgaan. Joepie!

Buitenlesdag - 28 april
Op donderdag 28 april vliegen alle leerlingen weer
buiten tijdens de 6e Buitenlesdag van MOS! Heel
wat scholen trokken de afgelopen jaren vaker dan
anders met hun leerlingen naar buiten. Virologen
riepen op om zoveel mogelijk buiten les te geven om
de leerlingen te beschermen tegen Covid-19. Niet
alle scholen kunnen hun lokalen namelijk even goed
ventileren of verluchten.

Buitenklassen en andere groene zones bewijzen meer dan ooit hun nut. Niet enkel
de speelplaats kan dienst doen als buitenklas, ook in de schoolomgeving zijn er
plekken die buiten leren mogelijk maken. Denk aan parkjes, sportterreinen, enz.



Woensdagnamiddagopvang
Doordat er op geen enkele woensdag meer dan 4 kinderen ingeschreven zijn voor
de opvang tot 16 uur, zal er in het derde trimester enkel tot 13 uur opvang zijn.

Na-school-rijen
Vanaf na de paasvakantie zullen er enkele veranderingen gebeuren in de organisatie
van de rijen.

● de fietsers komen nog steeds met de rij naar beneden
● de voetgangers die alleen naar huis mogen, komen met de rij meer naar

beneden
● de kinderen (zowel lagere schoolkinderen als kleuters) blijven boven en

worden hier opgehaald door de (groot)ouders
● (groot)ouders die hun kinderen ophalen, wachten achter het lint zodat de

toezichters op de speelplaats een duidelijk overzicht kunnen bewaren over de
kinderen die nog op school zijn en op deze manier zorgen we dat er geen
kindjes ‘ontsnappen’ ;)

Alleen naar huis?
In het begin van het schooljaar kregen de kinderen die alleen naar huis mogen gaan,
een kaartje aan hun boekentas.
Moesten er in de loop van het schooljaar zaken veranderen (toch niet alleen naar
huis of net wel in het derde trimester), gelieve dit dan door te geven aan de
leerkrachten.

Met iemand anders mee?
Indien je kind met een andere ouder of ander familielid mee naar huis gaat, gelieve
dit dan steeds te melden aan de leerkracht of de directie.



Wat voor type parkeerder ben jij?
Schoolstraten, Octopuspalen, veilige routes naar school, gezonde lucht voor
kinderen, enzovoort. Wij gaan steeds op zoek naar manieren om de schoolomgeving
veiliger te maken.
Bij deze doen wij een oproep om je steentje bij te dragen! Ook jij kan als ouder de
schoolomgeving veiliger maken door altijd veilig en correct te parkeren.

Wat voor type parkeerder ben jij?
Struisvogelparkeerder
Deze op het eerste gezicht vriendelijke soort parkeert op de eerste de
beste plaats die hij ziet. Al beweert hij nadien dat hij niet had gezien
dat je er niet mocht parkeren.

Parkeerzebra
Deze viervoeter is gespecialiseerd in camouflage. Hij wordt
aangetrokken door zebrapaden, waarop hij onbeweeglijk blijft staan,
hopend dat roofdieren met blauwe strepen het niet opmerken.

Parkeerkoekoek
Koekoeken leggen hun eieren in een vreemd nest. Net zo droppen
parkeerkoekoeken hun wagen voor of (waarom niet) op de de oprit van
iemands huis.

Parkeermossel
Deze soort tref je vooral aan in de kus-en-rij-zone van de school. In plaats
van meteen weer te vertrekken, blijft een parkeermossel graag plakken.

Parkeerpauw
Proficiat, jij verdient een pluim! De parkeerpauw wordt
algemeen zeer gewaardeerd voor zijn onberispelijk
parkeergedrag. In het verkeer toont hij steeds het
beste van zichzelf.

Wil jij ook een parkeerpauw zijn? Hou je dan aan deze
regels:

● Parkeer niet of sta nooit stil op een zebrapad.
● Blijf niet te lang stilstaan op de kus-en-rij-zone.
● Parkeer niet op de eerste de beste plek, maar respecteer de wegcode.
● Parkeer niet voor of op iemands inrit.



De kinderberg hoopt jullie mooiste pluimen te zien als

parkeerpauw!

Samen gaan we voor een verkeersveilige omgeving rond de school.

De Kinderberg is op zoek naar ontwerpers
Met de centjes die we verzameld hebben met de Tekenfundactie en de
wafelverkoop, willen we een aantal zaken op en aan de speelplaats aanpakken om
het voor de kinderen nog fijner te maken om hun pauzes door te brengen.

We hebben ondertussen een werkgroep met leerkrachten en ouders die al heel wat
ideeën hebben, maar natuurlijk willen we de (her)aanleg niet verder plannen zonder
de belangrijkste personen gehoord te hebben!

Daarom is de Kinderberg op zoek
naar ontwerpers!
We hebben aan de kinderen
gevraagd om een ontwerp te maken
van hun droomspeelplaats. Deze
ideeën brengen we na de
paasvakantie allemaal samen in één
ontwerp.
Wie dus nog zin heeft om in de
paasvakantie in zijn/haar tekenpen te
kruipen en mee na te denken over
een droomspeelplaats, doe dan
zeker mee met deze actie!

Er valt geen prijs te winnen, maar is het samen spelen op de mooiste
droomspeelplaats ooit dan niet de allermooiste prijs?

Tuinwerkdagen
Vanaf donderdag 21 april zal er elke donderdagmiddag met de kinderen in de tuin
gewerkt worden.
Zo zal er in de voortuin gespit en geplant worden, onkruid gewied worden, hagen
gesnoeid, …
Kinderen die graag mee willen helpen, brengen best laarzen en tuinhandschoenen
mee. Rond 12.40 uur worden ze op donderdag op de speelplaats opgehaald.



Met dank aan al onze sponsors

Sponsors

Hartelijk dank aan onze sponsors!








