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Schoolfeest : schatten op zolder.
Zaterdag 13 mei was het zover. Na veel
oefenen mochten de leerlingen van onze
school hun dansje brengen voor een bomvolle
feestzaal. In de voormiddag dansten de
kleutertjes, in de namiddag waren de
leerlingen van de lagere school aan de beurt.
Met het thema “schatten op zolder” werd zeer
creatief omgesprongen. Ook de presentatoren
leverden schitterend werk. Naast de optredens
was er ook veel randanimatie. Springkastelen,
speleobox, paardenmolen, fotobooth,
rolstoelrace,… de kinderen amuseerden zich
naar hartenlust terwijl mama en papa genoten
van het zonnetje en een praatje deden met
leerkrachten of andere ouders. Kortom, het
was een gezellige dag. Met dank aan alle
helpende handen!!!

Voor juf Eveline van de zonnetjesklas was het
een bijzonder schoolfeest. Na vele jaren
dansjes oefenen en danskostuums maken was
het voor haar dit schooljaar het laatste
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schoolfeest. De verrassing was dan ook groot
toe haar dansje werd onderbroken om haar
extra in de bloemetjes te zetten. Dank u juf
Eveline voor de prachtige jaren.

Kinderrechtenschool.
Tijdens het schoolfeest van zaterdag 13 mei
hadden we hoog bezoek. De directeur van Plan
België bracht ons het heugelijke nieuws dat ons
werk rond kinderrechten van de voorbije 3 jaar
beloond werd met een echt kinderrechtenlabel.
Voortaan behoren we tot de selecte groep van
kinderrechtenscholen in België. Proficiat !! Kom
gerust ons label bewonderen aan de schoolpoort in
de Pareipoelstraat.

Uitreiking planeten afval arme school.
Een schooljaar lang sorteren en composteren
leverde ons op 15 mei 6 kleine planeetjes, 1 grote
planeet en een compostschoollabel op… knap werk

van onze Victoriaantjes. Ze werden ons bezorgd
door Peter, een leuke animator gezonden door
IVAREM.






vrijdag 8 september: Victor en de goedgevoel machine
L1 (theater op school)
vrijdag 22 september: strapdag
donderdag 5 oktober: dag van de leerkracht + saved by
the bell
vrijdag 6 oktober: theater cultureel centrum L3
maandag 9 oktober: theater Zuidervis 2de en 3de graad
lagere school
dinsdag 10 oktober: theater Zuidervis kleuters + 1ste
graad lagere school
Vrijdag 13 oktober: vrijaf wegens pedagogisch studiedag
maandag 23 oktober: bezoek Tivolipark K2
dinsdag 24 oktober: infomoment instappers 18u
Herfstvakantie van maandag 30 oktober tot en met
zondag 5 november
start fluoactie
donderdag 9 november: rapport 1 + ouderavond lagere
school en K3
vrijdag 1 december: theater De Maan K2
woensdag 6 december: Sint
donderdag 15 december: infomoment instappers 18u
kerstvakantie van maandag 25 december tot en met
zondag 7 januari
donderdag 25 januari: rapport 2 + ouderavond lagere
school
maandag 29 januari: theater cultureel centrum
zonnetjesklas
zaterdag 3 februari: valentijnsquiz
vrijdag 9 februari: carnaval
krokusvakantie van maandag 12 februari tot en met
zondag 18 februari
maandag 19 februari: theater De Maan L4
dinsdag 20 februari: ouderavond kleuters
donderdag 22 februari: schoolfotograaf
vrijdag 23 februari: stop fluoactie
woensdag 7 maart: vrijaf wegens pedagogische
studiedag
vrijdag 9 maart: theater cultureel centrum K1
kinderboerderij op school van maandag 12 maart tot en
met vrijdag 16 maart
maandag 12 maart: Technopolis K2
verkeersweek lagere school van maandag 19 maart tot
en met vrijdag 23 maart
bosklassen L5 en L6 van woensdag 28 maart tot en met
vrijdag 30 maart
Paasvakantie van maandag 2 april tot en met zondag 15
april
vrijdag 20 april: rapport 3
maandag 30 april: vrijaf wegens facultatieve verlofdag
dinsdag 1 mei: dag van de arbeid (vrijaf)
woensdag 2 mei: vrijaf wegens facultatieve verlofdag
zaterdag 5 mei: schoolfeest kleuter en lager
maandag 7 mei: Planckendael K2
woensdag 9 mei: vrijaf wegens facultatieve verlofdag
donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
vrijdag 11 mei: brugdag
maandag 21 mei: Pinkstermaandag
verkeersweek kleuterschool van dinsdag 22 mei tot en
met vrijdag 25 mei
donderdag 7 juni: bezoek Tivolipark zonnetjesklas
dinsdag 19 juni: ouderavond kleuterschool



dinsdag 26 juni: rapport 4 + oudercontact







Het poetsteam in de bloemetjes
Ook het voorbije schooljaar lag onze school er
spik en span bij. Dit is de verdienste van ons
knap poetsteam. Anja, Brian en Marie Jeanne
werden in de bloemetjes gezet op de dag van
de schoonmaak door alle leerlingen en
leerkrachten van de school. D – A – N – K –
U….. Dank U!!!!!

















Spetterend plezier….
Om de hittegolf van eind juni wat dragelijker te
maken werden er tal van waterspelletjes
gespeeld. De kleuter beleefde een ganse
middag dolle pret op de speelplaats.
Waterpistooltje, plonsbaden, sproeiers,… het
was één grote waterfestijn. Ook de leerlingen
van de lagere school speelden waterspelletjes
en zochten verkoeling onder de sproeiers.

Planning schooljaar 2017-2018




(onder voorbehoud)

dinsdag 29 augustus : infoavond kleuterschool om 19u
vrijdag 1 september: start van het nieuwe schooljaar
dinsdag 5 september: infoavond voor lagere school om
19u
























