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Vasten 
 

Eén minuut stilte en dan applaus 

dé manier waarop mensen van overal 

op vandaag hun betrokkenheid en 

medeleven uitdrukken. 
 

Zou één minuut stilte 

elke dag van deze vasten 

niet de manier zijn 

om met mensen van overal 

onze betrokkenheid met het geloof 

uit te drukken? 
 

Eén minuut waarbij wij christenen 

Hem voor ogen nemen. 

Eén minuut waarbij wij christenen 

Hem aanspreken. 

Eén minuut waarbij wij christenen 

Hem alle eer brengen. 
 

De klank van één minuut stilte 

elke dag van deze 40dagentijd 

kan ons zover brengen dat we 

op Pasen samen applaus geven 

omdat Hij weer tot leven is gekomen 
 

Antoon Vandeputte 

 

Geboorte: 

Elif, zus van Nisa Balci (1KOb) 

Van harte gefeliciteerd! 

Warme maaltijden in de Eeklostraat: 

Al jaar en dag worden er in de Eeklostraat diepvriesmaaltijden gegeten. We 

stellen echter vast dat er minstens twee maal per jaar een prijsstijging is. Op die 

manier wordt het erg duur. Omdat we de maaltijden ook betaalbaar willen houden 

werd met de Schoolraad afgesproken om eveneens in de Eeklostraat, na de 

paasvakantie, met traiteur Hanssens te werken, net zoals in de Lindenlaan. 

Voorlopig blijven de prijzen gelijk, tenzij Hanssens binnenkort de prijs verhoogt.  

 

Verzamelen batterijen: 

Van woensdag 22 februari tot en met vrijdag 24 maart 2017 krijgt de school niet 1, maar 

liefst 2 punten voor elke kilo gebruikte batterijen. De ideale gelegenheid om het 

puntentotaal van de school een extra boost te geven. Vorig schooljaar konden we een 

beamer + 2 projectieschermen gratis bestellen. 
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17V 6B: fietsbehendigheid  

18Z 
10 – 11.30 uur: PEUTERKIJKDAG 

 in de Lindenlaan 
 

19Z   

20M 5de: sportweek  

21D 5de: sportweek  

22W 5de: sportweek wk 12 

23D 
5de: sportweek 

3A: bib: jeugdboekenmaandspel 
schoolhoofd naar informatiedag 

 

24V 

5de: sportweek 

3B: bib: jeugdboekenmaandspel 

1A: fietsbehendigheid 
schoolhoofd naar informatiedag 

 

25Z 
EETFESTIJN  VAN  HET 

  OUDERCOMITÉ 
 

26Z   

27M   

28D   

29W  wk 13 

30D 
2KO (Lindenlaan + Tervenen): CLB- 

onderzoek te Eeklo 
 

31V 

1B: fietsbehendigheid  

lagere: slotmoment van de vasten 

 in de Eeklostraat 

 

 MAART= jeugdboekenmaand  

1W Aswoensdag wk 9 

2D Krokusvakantie  

3V   

4Z   

5Z   

6M instap kleuters / luizencontrole  

7D 
5de: auteurslezing (Evergem): Jef 

 Aerts 
 

8W 
lagere: startmoment van de vasten 

 in de Lindenlaan 
wk 10 

9D schoolhoofd naar informatievoormiddag  

10V 

3de: auteurslezing (Evergem):  

Pieter Gaudesaboos 

6A: fietsbehendigheid 

 

11Z   

12Z   

13M 

6de: start spelenmarkt t.v.v. 

Broederlijk Delen 

20 uur: oudercomité in de 

 Eeklostraat 

 

14D 
namiddag: 3de: toneel 
16 uur: personeelsvergadering KO + LO 

 

15W  wk 11 

16D   


