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Beste,
De ‘CRAZY FUN DAY’ op donderdag 15 februari was opnieuw een schot in de roos!
Dit jaar waren er 154 kinderen aanwezig. Dit zijn er 30 meer dan vorig jaar. Een groot
succes dus! Dit jaar waren er volgende activiteiten: fruitbrochetten maken,
gezelschapspelletjes spelen, 2 verschillende soorten knutselactiviteiten, zumba,
multimove, dansschool Indigo, Just dance, kleuteractiviteiten (volksspelen), en een
poppentheater show !!! Op naar volgend jaar !!!!
Op woensdag 28 februari is er trefbal voor de kinderen van het 4de
leerjaar in Schiervelde. Zij zijn al volop aan het oefenen en hopen op
prachtige resultaten!
Op vrijdagvoormiddag 2 maart is er medisch schooltoezicht voor het eerste kleuter op school (geboortejaar
2014)
Op maandagnamiddag 5 maart trekken de kinderen van de klassen 5 en 6 naar
DE SPIL voor de vertoning ‘KOFFERS OP REIS’: Liefde op het eerste gezicht en
liefde die nog wat moet groeien. Dat is waar het over gaat. En daar valt best wat over te vertellen!
Ook als je iets jonger bent, toch?
Een vrouw en een man botsen tegen elkaar op. Kan gebeuren, denk je dan. Maar ze hebben allebei
wel 80 koffers bij. Dat kan iets minder gebeuren. Of toch: eerst raakt hun bagage verstrikt. Daarna
ook hun woorden, hun gebaren, hun blikken. En wat met hun levens? Verliefd worden, hoe gaat dat
eigenlijk??? De prijs (inclusief vervoer) bedraagt 7 euro (volgende factuur).

Op dinsdag 6 maart is er geen school (pedagogische werkdag)
Vrijdag 9 maart is de Nationale Pyjamadag van Bednet (alleen voor de kinderen van het lager).
Ook onze school doet mee om deze organisatie een hart onder de riem te steken. Immers, Bednet
zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen - die niet naar school kunnen - van thuis uit én samen met
hun eigen klasgenoten toch de lessen kunnen volgen via een computer.
Door mee te doen, tonen we dat we alle zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet
meer bekend zodat nog meer kinderen kunnen geholpen worden.
Wij deden in het verleden – met succes - ook al beroep op deze organisatie.
Mag uw kind van het lager ook in pyjama (liefst geen ‘onesie’) naar school komen op 9 maart?
Dat zouden we alvast fijn vinden. Meer info over deze actie vindt u op
www.bednet.be.
Op dinsdagvoormiddag 13 maart leggen de kinderen van klas 4 hun voetgangersexamen af. De af te
leggen weg: via de Meensesteenweg
Kerkhofstraat
Mgr. Catrystraat
Meensesteenweg).
Vooraf werd dit examen ingeoefend (op vrijdag 23 februari). Inoefening en examen gebeurt o.l.v. de politie.
De kinderen leren onder meer oversteken op een zebrapad, op een kruispunt, tussen geparkeerde auto’s,
enz… Meer info ontvingen de kinderen reeds in de klas.
Op do. 15 maart nemen we opnieuw deel aan de ‘Kangoeroewedstrijd’: een wiskundewedstrijd, bij ons
georganiseerd door de Vlaamse Wiskunde Olympiade in samenwerking met de Vlaamse universiteiten.
Leerlingen van het eerste leerjaar tot en met het tweede secundair mogen deelnemen. In Vlaanderen zijn meer als 76000 kinderen
ingeschreven en daarvan zijn er 145 van onze school!
Ook op 15 maart (namiddag) is er voor de kinderen van het eerste kleuter in de Bunder te Moorslede:
‘Geheimen op zolder’ met Nellie en Cezar: Nellie en Cezar nemen ons mee naar hun leukste speelplek in huis: de
zolder. Daar vinden ze een heleboel herinneringen, goed bewaarde geheimen, mysterieuze dozen en héél veel oude
rommel.
In hun plezierige en muzikale zoektocht op zolder, vinden ze een oude muziekdoos. Van wie zou die zijn? Werkt ze
nog? Danst de ballerina nog altijd even vrolijk?
Samen met de kinderen zoeken Nellie en Cezar dit allemaal uit en nemen ze iedereen mee in een muzikale,
interactieve en soms wel spannende voorstelling voor de kinderen. De prijs (inclusief vervoer) bedraagt 7 euro

(volgende factuur).
Op vrijdagvoormiddag 30 maart nemen onze kleuters van het 2de én 3de kleuter deel aan
‘ROLLEBOLLE’ georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport. Deze organisatie
stimuleert sportbeoefening bij alle leerlingen, ongeacht hun bekwaamheid.
In ‘Rollebolle’ doorlopen deze kleuters samen met de juffen 10 speelhoeken met aantrekkelijk
en uitnodigend materiaal.
Wees tijdig op school, want de bus vertrekt op tijd! De kinderen komen best in sportieve kledij
naar school. Deelnemen aan deze activiteit kost 7 euro (vervoer inbegrepen).
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