
 jaarlijks zet onze school een thema in de kijker 

 vanaf de 2de kleuterklas: Frans – taalinitiatie 

 4de leerjaar: jaarlijks: sterzingen 

 3de leerjaar: jaarlijks optreden in WZC  Ten 

Oudenvoorde 

 jaarlijkse wafelbak (1ste zaterdag van 

de herfstvakantie)   

 Sint-musical (geregisseerd door 

leerkrachten, acteurs zijn eveneens 

leerkrachten, liedjes gemaakt en 

gezongen door het 6de leerjaar) 

 gezamenlijke start- en slotmomenten 

van de advent en van de vasten met 

de kinderen van het lagere 

 de vrijdag vóór de kerstvakantie: het 

oudercomité zorgt voor een ontbijt  

voor alle kinderen van de school 

 de vrijdag vóór de kerstvakantie: de 

kinderen van het lagere zingen  

kerstliederen op de speelplaats van de 

Lindenlaan 

 1ste leerjaar: zeeklassen (3 nachten in 

Oostduinkerke)   

 6de leerjaar: openluchtklassen (4 

nachten in Rochefort) 

 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar: sportweek 

(’s voormiddags sporten in  

Sportcentrum Hoge Wal en ’s 

namiddags in de klas) 

 4de leerjaar: jaarlijkse inzet voor 

Damiaanactie 

 3de kleuterklas: watergewenning 

 verschillende initiatieven i.v.m. 

leesbevordering (leesfiches,  

nieuwe boeken voor de klasbib, 

auteurslezingen, verteltassen  

voor de kleuters, bezoek aan de gemeentelijke bibliotheek, …) 

 het oudercomité organiseert jaarlijks een quiz voor volwassenen 

 het oudercomité organiseert jaarlijks een fuif voor de ouders 

 2-jaarlijks schoolfeest   

 2-jaarlijks schoolfeest-vervangend-

initiatief  

 sinds het schooljaar 2003-2004 

engageert de school zich voor MOS  

(= milieuzorg op school) 

 6de leerjaar organiseert jaarlijks een 
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 laatste vrijdag vóór de krokusvakantie: 

het oudercomité trakteert op 

pannenkoeken 

 lagere: klasoverschrijdende activiteiten 

(in het kader van meervoudige 

intelligentie of van muzische opvoeding 

of van …) 

 6de leerjaar: jaarlijkse deelname aan het 

gemeentelijk project:  

Lol zonder alcohol 

 deelname aan buitenschoolse 

sportactiviteiten  

 brug 3de kleuterklas – 1ste leerjaar: 

verschillende activiteiten als 

voorbereiding op het 1ste leerjaar 

 kleuters organiseren een 

grootouderfeest 

 extra lessen fietsbehendigheid voor het 

lagere 

 6de leerjaar neemt deel aan 

interdiocesane proeven 

 Eerste en Plechtige Communie: alle 

kinderen worden, door de school, 

getrakteerd op frietjes 

 het schooljaar start met een 

gebedsdienst en eindigt met 

een eucharistieviering 

 laatste week van het schooljaar: de 

jongens en meisjes van het 

6de leerjaar voetballen tegen het 

schoolteam 

 


