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Verduurd en verroest 

versleten en verdord 

van tafel geveegd 

aan de kant gezet 

en gedumpt, 

uit stof en as 

kan een mens verrijzen. 
 

Als water en aarde 

licht en warmte 

als smeer en voeding 

olie en zalf,  

kan de zorg van een mens 

nieuw leven brengen. 
 

Paasmensen 

gaan ervoor 

een halt te zeggen 

aan het verstikkend graf 

van verspilling 

verzuring 

respectloosheid 

en onrecht. 
 

Paasmensen 

kiezen ervoor 

zorgzaam 

en verbonden 

met de aarde 

en de samenleving 

op te staan 

om een duurzame toekomst te maken 

 

 

Overlijden: 

Roger De Mey, schoonvader van juffr. Ann (2B) 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan. 

 

Dankjewel, oudercomité! 

Alle jongens en meisjes van de Eeklostraat danken het oudercomité 

van harte voor de mooie, kleurrijke elementen die de 

leerlingenraad mocht bestellen.  

Ondertussen zijn ze reeds ‘ingewijd’! 
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Middagtoezicht in de Lindenlaan (vervolg): 

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen: “De kinderen van het lagere blijven op hun 

speelplaats onder het toeziend oog van mevr. Annita.” Echter … op vrijdag 11 maart 

moesten wij afscheid nemen van mevr. Annita. Zij ging met pensioen. 

Omdat de nieuwe organisatie als positief werd geëvalueerd, doen de directeur, de bediende 

en verschillende leerkrachten een extra inspanning om dit toezicht over te nemen totdat er een 

nieuwe middagtoezichtster is. Wordt vervolgd… 
 

Warm blijven eten: vaststelling: 

Sommige kinderen betalen voor een warme maaltijd. Het gebeurt al eens dat 

een bepaald kind zegt dat het van mama geen soep moet drinken. En … raar maar 

waar … dit is zo aanstekelijk dat er plots verschillende kinderen geen soep meer 

moeten drinken!   

Toch vinden wij dat alle kinderen, minstens, van alles moeten proeven. Kan dit 

van thuis uit ondersteund worden? Alvast bedankt! 
 

Peuters: 

Na de paasvakantie zal de kinderverzorgster iedere dag vanaf 8.30 uur aanwezig zijn, tot 12.15 

uur. Ook op woensdagvoormiddag zal zij een helpende hand zijn in 1KOa. Juffr. Jana zal eveneens 

wat vaker in 1KOa te zien zijn. 

 

Hek Lindenlaan:  

We weten dat, ’s middags, de kleuters nu op de kleuterspeelplaats spelen. Daarom is het nog veel 

belangrijker dan voorheen dat de poort ’s middags zo weinig mogelijk opengaat! We wachten op 

de bel! 

Denken we met z’n allen aan de veiligheid van onze kleuters? Ja toch? Bedankt! 

 

 APRIL  

1V   

2Z Paasvakantie  

3Z   

4M   

5D   

6W  wk 14 

7D test elektronische sirene  

8V   

9Z   

10Z   

11M 
instap kleuters / luizencontrole 

NM: Tervenen: leeruitstap 
 

12D 

NM: 5de: toneel 

12.25 uur: Eeklostraat:  

leerlingenraad 

 

13W FRUITDAG wk 15 

14D 
5A: fietsbehendigheid 

schoolhoofd naar informatiedag 
 

15V   

16Z   

17Z   

18M 
NM: 1-2-3: klasoverschrijdende 

 activiteit 
 

19D 

NM: 4-5-6: klasoverschrijdende  

activiteit 

VM: 3B: leeruitstap 

 

20W FRUITDAG wk 16 

21D 5B: fietsbehendigheid  

22V   

23Z 13.30 uur: Eerste Communie  

24Z   

25M 

3de: sportweek 

NM: 1-2-3: klasoverschrijdende  

activiteit 

 

26D 

3de: sportweek 

NM: 4-5-6: klasoverschrijdende 

 activiteit 
schoolhoofd naar informatiedag 

16 uur: personeelsvergadering  LO 

 

27W 

FRUITDAG 

3de: sportweek 

19.30 uur: het oudercomité nodigt 

 ouders en kinderen van 5 + 6 uit: 

info-avond i.v.m. ‘leren leren’ 

wk 17 

28D 
3de: sportweek 

2A: fietsbehendigheid 
 

29V 
3de: sportweek 

RAPPORT 4 
 

30Z   


