
 

8 maart 2022 

 

beste ouder 

 

Na een deugddoende vakantie zijn we alweer goed van start gegaan. Dat deden we in ‘code geel’. We 

hernemen dus weer wat meer de ‘gewone’ gang van zaken: 

- mondmaskers zijn nu ook voor personeel niet meer verplicht 

- oudercontacten en zorggesprekken vinden op school plaats 

- de studie voor de lagere school gaat terug door voor alle klassen van de lagere school (ter 

herinnering: tussen 16.00-16.30 uur kan je je kind(eren) niet ophalen) 

- schooluitstappen en zwemlessen gaan terug door 

- kleuters kunnen om 15.30 uur terug in de klas opgehaald worden in plaats van op de speelplaats 

(vanaf donderdag) 

 

Maart is jeugdboekenmaand! Daar gaan we ook op school helemaal in mee. Het thema dit jaar is ‘helden en 

schurken’. Voor onze leeshelden hebben we een hele vracht nieuwe klasboeken klaar staan ter waarde van 

€1.250. We kregen deze boekenbon van Iedereen Leest. De boeken worden tijdens de boekenmaand aan 

onze helden verdeeld. 

 

Tijdens de vakantie startten we met de afbraak van de speelheuvel van de lagere school. Na 5 jaar met heel 

veel speelheuvelplezier maken we deze zone klaar voor een vernieuwde speelzone die kort na de 

paasvakantie vorm zal krijgen. Iets om naar uit te kijken. 

 

Er startten 2 nieuwe collega’s op school: 

- Meester Jeroen vervangt juf Liesbeth voor de turnlessen in de lagere school, juf Liesbeth is met 

zwangerschapsrust, veel succes Liesbeth en Jeroen! 

- In 3K, 1L en 2L komt juf Hannelore ons extra versterken om ons leesonderwijs een boost te geven: 

welkom Hannelore! 

 

beste groet 

meester Jordan  



 maart 

wanneer? wie? wat? 

maandag 7 1L zwemmen 

dinsdag 8 6L zwemmen 

woensdag 9   

donderdag 10 6L bibsterspel (jeugdboekenmaand) 

vrijdag 11   

zaterdag 12 en zondag 13 maart 

maandag 14 

1L 

4LB 

4LB 

zwemmen 

lentekriebels 

bibbezoek  (jeugdboekenspel) 

dinsdag 15 
3LA en 4LA 

6L 

lentekriebels 

zwemmen 

woensdag 16 
2L 

6LA 

bezoek Gravensteen (€6) 

bezoek aan de politie te Ekkergem (fiets) 

donderdag 17 
KS + LS 

3LB 

oudercontacten 

bibbezoek 

vrijdag 18 3LB lentekriebels 

zaterdag 19 en zondag 20 maart 

maandag 21 

KS + LS 

3K 

1L 

6L 

oudercontacten 

uitstap huis van Kina (dino’s) 

zwemmen 

start aanmeldingsperiode secundair onderwijs (meldjeaansecundair.gent.be) 

dinsdag 22 
KS + LS 

6L 

oudercontacten 

zwemmen 

woensdag 23 2K gezelschapsspelletjes met ouders (mail volgt) 

donderdag 24   

vrijdag 25 4L / 5L / 6L auteur in de klas (€3,5) 

zaterdag 26 en zondag 27 maart 

maandag 28 
KS+LS 
1L 

als alles goed loopt komen onze kuikentjes uit in de broedmachine 

zwemmen 

dinsdag  29 6L zwemmen 

woensdag 30 
4LA 
6LB 

bibbezoek (jeugdboekenspel) 

bezoek aan de politie te Ekkergem (fiets) 

donderdag  31 KS paaseierenzoektocht 

vrijdag 1   

paasvakantie van maandag 4 tot en met maandag (paasmaandag) 18 april, 

welkom terug op dinsdag 19 april 

bekijk het vakantieaanbod op https://stad.gent/nl/kinderen/vakantiepret 

https://stad.gent/nl/kinderen/vakantiepret

