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NIEUWSBRIEF 

   

 
    

 

 

 

                                           april 
 

Als de koude bestreden 

de geslotenheid doorbroken 

de dorheid gesnoeid 

de troebele wateren gezuiverd zijn, 

dan is er ruimte voor een andere horizon 

dan is het tijd voor iets nieuws. 

 

Licht en warmte 

doen wonderen, 

ook bij een mens 

als die zijn gezicht 

maar draait 

naar de zon. 

 

Pasen toont een nieuwe mens 

die gelooft in gerechtigheid 

en onthult een nieuwe wereld 

die het laatste woord niet geeft 

aan wat dodend is. 

 

De kracht van een mens 

ligt in zijn gedreven wil 

in zijn hoop en vertrouwen 

dat leven steeds weer 

uit de dood verrijst. 

(Kathleen Boedt) 

 

Van harte welkom aan onze nieuwkomer:  

Na de krokusvakantie startte Aylin in 1KOa. 

 

ZOMERFEEST EN HANDELSBEURS DIT JAAR OP 4, 5, 6 EN 7 JULI 2014: 

Van vrijdag 4 tot en met maandag 7 juli 2014 is er 50 jaar Zomerfeest. Een jubileumeditie met 

straffe artiesten (Kamagurka, Belle Perez,...), speciaal bier (Cuvee jubilee), een 

fototentoonstelling, speciale aankleding van de campus, prijzen op de handelsbeurs, 

vernieuwingen in de eetstands en een jubileumnacht op maandag. Houd het weekend alvast vrij! 

Weet dat een deel van de opbrengst ten goede komt van VBS Ertvelde. (waarvoor dank!) 
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Gezien worden … dankzij onze fluohesjes:  

Omdat wij de veiligheid van de kinderen belangrijk vinden, krijgt ieder vanaf 

het eerste leerjaar een gratis fluohesje met het embleem van de school. Hier 

en daar is wel eens iemand die zijn fluohesje kwijt raakt. Mogen we vragen om 

dan een nieuw te bestellen? Dit komt op de schoolrekening.   
 

Afhalen kinderen van de Eeklostraat:  

Even herhalen: 

Kom je (zoals gevraagd), met de auto, je kind afhalen via de parking aan de 

bibliotheek en je ziet dat je de parking niet kan oprijden, gelieve dan te parkeren 

bvb. op de parking achter de kerk. Op de parking zelf mogen de andere gebruikers 

van de parking niet gehinderd worden! Alvast bedankt voor de medewerking! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z19   

Z20 Pasen  

M21 Paasmaandag  

D22 

instap kleuters / luizencontrole 

5de + 6de: auteurslezing (Frank 

 Pollet) 

 

W23 FRUITDAG  

D24 
2de: fietsbehendigheid 
16 uur: personeelsvergadering KO 

wk17 

V25 
RAPPORT 4 

4de: toneel 
 

Z26 

***SCHOOLFEEST*** 

14 – 16 uur: open-klas-namiddag 

14 – 18 uur: boekenbeurs 

15 – 17 uur: Geronimo Stilton 

signeert 

 

Z27   

M28   

D29 
2-3KO: toneel 

3de: leeruitstap 
 

W30 

FRUITDAG 

5de + 6de + ouders: 19.30: 

 infoavond: leren leren  

(met dank aan OC) 

 

 APRIL  

D1 2KO: medisch onderzoek (groep 1)  

W2 FRUITDAG  

D3 

test elektronische sirene 

5de: fietsbehendigheid 

2KO: medisch onderzoek (groep 2) 

6de: voorbereidingsproef IDP 

 (online) 

lagere: slotmoment van de vasten 

wk14 

V4   

Z5   

Z6   

M7   

D8   

W9   

D10  wk15 

V11 Paasvakantie  

Z12   

Z13   

M14   

D15   

W16   

D17  wk16 

V18   


