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Het is geen grap!  De achtste maand van het schooljaar kondigt zich 
aan.  De snelheid waarmee alles op elkaar volgt, doet een mens soms 
duizelen.  Als schoolteam proberen we ons daar voldoende bewust 
van te zijn.  Het is immers een kwestie van benutten.  Na dat besef, 
kan je niet anders dan actie ondernemen en volop gebruik maken van 
de kansen die zich aanbieden.  In de snelle opvolging van de 
maandblaadjes kan je dat tempo terugvinden.   
Neem   ‘Ze zijn zo rap groot, meneer!’   dus niet voor vanzelfsprekend!  
Het is geen vluchtige bekendmaking.  Het is een onderbouwde 
uitspraak die geen tegenspraak duldt.   Wil je echter, als ouder of 
grootouder, de daarbij horende boeiende activiteiten bewust 
meebeleven met je (klein)kind, dan is er maar één manier.  Ga dan 
dagelijks in gesprek met kinderen over hun leefwereld buiten het 
gezin, op school, in de sportclub, in de vereniging.  En... deel ook de 
jouwe met hen.  Kinderen genieten ervan om iets van de leefwereld 
van anderen mee te mogen beleven.  Als je wil enthousiasmeren, blijft 
je kinderen bevragen over hun schoolse leven een noodzaak.   
Luister en reageer.  Door interesse kan je enthousiasmeren of 
troosten.  De school is geen aparte biotoop of entiteit die je 
zondermeer met een gerust hart mag negeren. Het is vaak de factor 
die het welbevinden van uw kind bepaald.  Andersom is dit echter net 
zo.  De leefwereld die u uw kind thuis aanbiedt, reflecteert op het 
dagelijkse schoolleven.  Het is als een symbiose, waarvan we beiden 
kunnen profiteren.   Van warmte, aandacht, interesse, troost die we 
beiden aanbieden, hebben we dus samen baat.  Ergens voordeel van 
hebben, daar kan je toch niet tegen zijn.  Op dat principe bouwen we 
aan ‘school maken’.  Elke participant legt elk steentje voor de ander.    
Samen vormt die mozaïek van stenen een pad waarop de kinderen en 
de schoolgemeenschap met vertrouwen heen en weer kunnen lopen.  
We tonen aan kinderen hoe we met hen aan hetzelfde zeel trekken, 
hoe belangrijk we hen vinden, hoe we allen bij elkaar horen, hoe we 
met elkaar rekening houden, impact op elkaar hebben om zo bij te 
dragen bij elkaars welbevinden.    
 

Geniet van elkaar! 
Jan De Belder 
Directeur 



Vrije dagen van het derde trimester: 
- Paasvakantie: maandag 8 april tot en met maandag 22 april 2019 
- Woensdag 1 mei 2019 : dag van de Arbeid  
- Donderdag 2 mei 2019(Pedagogische studiedag)  
- Vrijdag 3 mei 2019 (Facultatieve verlofdag) 
- Woensdag 29 mei 2019 (Pedagogische studiedag 

Scholengemeenschap NoordrAnt = vrije dag leerlingen) 
- Donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag)  
- Vrijdag 31 mei 2019 (Brugdag) 
- Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)  

 
De zomervakantie begint om 12uur op 
vrijdagmiddag 28 juni 2019.  
 

 

Op dinsdag 30 april organiseren alle Ekerse scholen samen 

een verkeersdag! 
Ouders en grootouders die een handje willen toesteken zijn 

van harte welkom! Ben je vrij om een groep kinderen mee te 

begeleiden op de fiets?  Dat kan!  Spreek de juf of meester 

van jouw kind aan.  Je krijgt dan zo snel mogelijk een mailtje 

terug waarin we je een taak voorstellen.  

De kinderen nemen deel aan tal van activiteiten met 
de fiets!  Ieder kind heeft dus een fiets nodig!   
We voeren die dag ook een fietscontrole uit.  
Zorg dus dat je fiets tip top in orde is! 
 

 
Tijdens de Creatieve namiddagen genieten de kinderen 
volop. De eerstvolgende gaat door op vrijdagnamiddag  17 
mei 2019. We zijn dankbaar dat we telkens een aantal 
ouders en grootouders hebben die graag een handje 
toesteken. Maar de oproep blijft geldig. Wil jij ook graag 

helpen bij een juf of meester of zelf een werkwinkel leiden, met een 
tiental leerlingen, geef dan zo snel mogelijk een seintje aan de 
directeur of aan juf Sabrina (L1). We zijn steeds op zoek naar nieuwe 
werkwinkels!  
 
 



Sponsorloop op donderdag 4 april 2019 

Onze kinderen beloven aan hun sponsors  

dat ze gedurende 20-25 minuten  
zoveel mogelijk rondjes lopen in de 

aflossingskoers ! 
Hierbij combineren we de inzet van de sport met de inzet voor een 
ander.  Ten voordele van de derde wereld en de sportkas!  Zo steunen 
we ook de Wereldwinkel.  Er staat een kraampje waar de innerlijke 
mens kan worden versterkt!  De opbrengst van dit kraampje is volledig 
voor de wereldwinkel. We rekenen op een talrijke opkomst van 
deelnemers en supporters!   
Opgelet: De sponsorloop is een gemoedelijke activiteit. Mensen komen 
en gaan. Er is geen grootse afbakening van het parcours voorzien. Kijk 
dus goed uit dat je niet in de weg loopt van onze enthousiaste 
deelnemers.        Start 15.45uur - Einde 18uur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist jij dat elk kind jaarlijks een groot chocolade ei 
krijgt van de school?  Misschien niet? Dan heeft 
jouw kind er waarschijnlijk voor gekozen om  het 
reeds eerder op te smikkelen.    Dinsdag 2 april is 
het weer zover.  
 

Vasten 
40 dagen diep ademhalen! 

De kans geven aan die vele godsdromen  
die anders alleen maar woorden blijven. 

De kans grijpen om los te laten  
wat verhindert om echt medemens te zijn. 

In die kans geloven 40 dagen lang,  
dat is vasten om te leven. 

Goede week: 
WITTE DONDERDAG - 18 april 2019 

GOEDE VRIJDAG- 19 april 2019 

STILLE ZATERDAG – 20 april 2019 

PASEN – 21 APRIL 2019 

PAASMAANDAG – 22 april 2019 

 



 

 
April 2019  

1 M MDO kleinste kleuters  

Nm: 4de,5de lj. De kleine Flandrien, fietsproject in Merksem 
2 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Tinne, 1S, 1I en 

groep A van het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.            
Individueel oudercontact paarse kleuters.             
Samenkomst smakelijke schoolprojectweken ‘ Bon appatat ’. 
Lunchvergadering Ks.                            

3 W Poppenkast kleuterschool.       Just Dance X danswedstrijd 6W                                                          
Zorgoverleg groene kleuters.  Nm:Badminton-minitennis 4,5,6               

4 D Kerngroep leerplan ZILL.             15.45uur-18uur Sponsorloop!       
5 V Slot smakelijke schoolprojectweken ‘ Bon appatat ’.           

Rapport lagere school. 
6/7 Z/Z  
8/19 M-

V Paasvakantie 
20 Z  
21 Z Pasen  
22 M Paasmaandag = Vrijaf 
23 D Lunchvergadering kleuterschool.       Bibliotheekbezoek L4V. 

Zwembeurt paarse kleuters van juf Eva en juf Tinne, 1S, 1I en 
groep B van het 3de en 4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.            

24 W Poppenkast kleuterschool.    
25 D Individueel oudercontact 1ste tot 5de leerjaar.  

Individueel oudercontact rode en groene kleuters. 
26 V Lunchvergadering lagere school.         Bibliotheekbezoek L3A. 

Toneelvoorstelling: ‘verkeer’ voor de paarse kleuters. 
Uitstap naar Park het Rivierenhof, met de groene kleuters.  

27 Z  
28 Z Vormsel  ‘Proficiat Vormelingen!’ 
29 M Sportdag 5de leerjaar.             Scholenoverleg District Ekeren. 
30 D NETOVERSCHRIJDENDE  VERKEERSDAG! Breng je fiets mee 

naar school!    Geen zwemmen! Geen extra sport! 
1 MEI W Vrijaf! Dag van de Arbeid! 
2 MEI D Vrijaf! Pedagogische studiedag. 
3 MEI V Vrijaf! Facultatieve vrije dag. 


