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                                                                      Mijn fiets in een hoek van de garage: 

                                                                      onder het slijk 

de remmen versleten 

enkele spaken stuk 

zonder voor- of achterlicht 

de fietsbel die niet meer rinkelt 

en een vastgeroeste ketting die eraf ligt. 

Een grondige poetsbeurt 

wat herstelwerk 

en enkele nieuwe schakels in de ketting 

zouden mijn fiets weer rijklaar maken. 

Volgens de reclames 

dumpen we hem beter 

want dat is goedkoper 

en minder moeite 

met beter resultaat 

dan te herstellen. 

Dat kan je doen met dingen 

maar niet met wat vierkant draait in de wereld 

en nog minder met mensen die 

volgens sommigen 

een zwakke of kapotte schakel vormen 

in de tred van de samenleving. 

Nochtans… 

wat verse olie en regelmatig gebruik 

doen een ketting gesmeerd en duurzaam lopen. 

Elke schakel telt 

elkeen heeft zijn inbreng en waarde. 

     Ervaring en kunde 

     wijsheid en mededogen 

     verslijten niet in de tijd, integendeel.           Kathleen Boedt 
                                                                                                        

Van harte welkom aan onze nieuwkomers:  

- Na de krokusvakantie startten Ilyana en Emiel bij de peuters!  

- In het 2de leerjaar  B mochten we juffr. Sofie Timbreur verwelkomen! 

- Mevrouw Annita Gillis kwam op 15 februari als 3de middagtoezichtster in de Lindenlaan! 

 

 De school zet zich (nog) meer in voor verkeersveiligheid: 

 - Wanneer een klas op straat komt MOET ieder zijn of haar eigen schoolfluohesje 

  dragen! We blijven dit verder aanmoedigen! Mogen we hierbij ook op jou rekenen? 

  Wie er geen heeft, moet een reservehesje uit de doos nemen en bij terugkeer het 

  opnieuw in de doos leggen. 

- Wanneer het kan zal de directeur, ’s morgens, gemachtigd opzichter zijn aan het zebrapad aan 

de schoolpoort van de Lindenlaan. 
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- Wanneer het kan wordt, ’s morgens, het zebrapad aangeduid met 2 gevarenkegels (ter hoogte 

van het voetpad aan de poort van de Lindenlaan). Hopelijk kan dan niemand, achteruit, op het 

zebrapad rijden. 
 

Vind jij of je partner (of een grootouder) de veiligheid van kinderen ook belangrijk? Heb jij wat 

vrije tijd? Dan ben jij van harte welkom om ’s morgens ook kinderen mee te helpen oversteken! 

Geef maar een seintje aan de leerkracht of aan de directeur! Alvast bedankt! 
 

Middagtoezicht in de Lindenlaan: 

De school kreeg toelating van het schoolbestuur om een extra middagtoezichtster aan te 

werven in de Lindenlaan. Zo konden we de organisatie herbekijken en optimaliseren. 

Sinds 15 februari spelen de kleuters, tussen de middag, op de kleuterspeelplaats onder 

toezicht van mevr. Nancy en wisselend van mevr. Terry of mevr. Marleen. De kleuters 

         kunnen nu, uiteraard, gebruik maken van alle beschikbare speeltoestellen! 

De kinderen van het lagere blijven op hun speelplaats onder het toeziend oog van mevr. Annita. 

Aangezien de kleuters niet meer in de buurt zijn, mogen zij volop gebruik maken van de 

spelenkoffers!  

We hopen, op deze manier, kinderen meer kansen te geven om echt en deugddoend te spelen 

tijdens de middagpauze! 
 

   Eeklostraat: lezen tijdens de middagpauze: 

   Naar aanleiding van het tevredenheidonderzoek bij de kinderen geven we, sinds 15 

   februari, de kinderen de kans, om tijdens de middagpauze, in de eetzaal te lezen. 

   Verantwoorde strips worden ter beschikking gesteld. Kinderen mogen ook (in een 

   plastiek zak) hun eigen leesboek meebrengen. 

Op maandag krijgen maximum 10 kinderen van het 4de leerjaar de kans, op dinsdag van het 6de en 

op donderdag van het 5de. Kinderen, die willen lezen, vragen een toegangskaartje aan mevr. 

Sabine. Uiteraard moet het  stil en rustig zijn in de eetzaal en wensen we ieder veel leesplezier 

toe! 

 

17D 1A: fietsbehendigheid  

18V   

19Z   

20Z   

21M   

22D   

23W 
FRUITDAG 

4de + 5de + 6de: Paastocht 
wk 12 

24D 

VM: 2KO (ook van Tervenen): CLB: 

 medisch onderzoek in Eeklo 

1ste + 2de + 3de: Paastocht 

4de: leeruitstap 

1B: fietsbehendigheid  
schoolhoofd naar informatiedag 

20 uur: Eeklostraat: oudercomité 

 

25V lagere: slotmoment van de vasten  

26Z   

27Z Pasen  

28M Paasmaandag  

29D   

30W  wk 13 

31D Paasvakantie  

 MAART  

1D 
NM: Tervenen: naar toneel 
16 uur: personeelsvergadering  KO + LO 

 

2W FRUITDAG wk 9 

3D 6A: fietsbehendigheid   

4V   

5Z   

6Z jeugdboekenweek  

7M 
6de: start spelenmarkt t.v.v. 

Broederlijk Delen 
 

8D   

9W FRUITDAG wk 10 

10D 
5de: leeruitstap 

6B: fietsbehendigheid  
schoolhoofd naar informatiedag 

 

11V schoolhoofd naar informatiedag  

12Z 
10 – 11.30 uur: PEUTERKIJKDAG in 

 de Lindenlaan 
 

13Z jeugdboekenweek  

14M   

15D 
NM: 2de: naar toneel 

6de: leeruitstap 
 

16W FRUITDAG wk 11 


