
                 Maart   2019 
 

Laat je kleuren zien in maart!   
  

De natuur doet alvast zijn best.  De groene tinten staan klaar om zich 
volop te tonen.  Het zonlicht heeft ons deze week verwend en doet ons 
verlangen naar meer.  Kleur is immers een eigenschap van licht die wordt 
bepaald door de verschillende golflengtes waaruit licht is samengesteld.  
Zit jij al mee op dezelfde golflengte? 
We lichten natuurkundige definities met veel plezier haarfijn toe aan onze 
leerlingen maar koppelen hen als individu gelukkig niet aan het aantal 
nanometers waarmee stralingen het oog bereiken.  We gaan het hier dus 
ook niet te lang hebben over de elektromagnetische stralingen die 
bepalend zijn voor de specifieke kleuren.  Het is vooral de 
verscheidenheid waar we hier op school geboeid van kunnen genieten.  
Elke kind is, net als elke kleur, uniek!   In het spectrum is er plaats voor 
ons allen.  De kracht zit hem in de diversiteit.  Een schilderspalet biedt tal 
van mogelijkheden.  Het ziet er na elk schilderij weer anders uit. Wij 
kiezen er bewust voor om kleuren te mengen als we ze willen verrijken.  
Niet omdat ze niet aantrekkelijk zouden zijn.   We sluiten ook geen 
kleuren uit.  De kleur waarmee de schilder zijn laatste toets aanbrengt, 
maakt haar of zijn werk meestal tot een meesterwerk.  
Als je in kinderen gelooft, weet je dat ze heel wat talenten herbergen. Het 
is naïef om er van uit te gaan dat we die bij onze kinderen al allemaal 
kennen.  We willen kansen creëren waarbij kinderen zich volop kunnen 
ontwikkelen.  Als kinderen groeien, leven ze op en tonen ze waar ze goed 
of minder sterk in zijn.  Als we de mogelijkheden van onze kinderen eerlijk 
(h)erkennen en verwachtingen realistisch inschatten, bieden 
succeservaringen zich vanzelf aan.  Dan pas kan je kansen benutten en 
kunnen we er samen voor zorgen dat ieder kind kan stralen.  We willen 
dat elk kind zich durft ontplooien zodat ze niet één tint maar een gans 
spectrum aan tinten durft te tonen. 
Prachtige tinten maken kleurrijke dagen! 
 
Jan De Belder 
Directeur 
 
 
 
 
 



Openingsfeest ‘Huis van het Kind’ te Ekeren 
Op woensdag 13 maart opent het Huis van het Kind te Ekeren. Wil u 
kennis maken met dit nieuwe Huis van het Kind? 13 uur | Officiële 
opening en buurtfeest. Moretuslei 64, 2180 Ekeren.  Schepen voor 
sociale zaken Tom Meeuws huldigt het Huis van het Kind officieel in. Het 
is de start van een gezellig buurtfeest. Gezinnen kunnen deelnemen aan 
leuke activiteiten en het Huis van het Kind bezoeken. Ook u en uw 
kinderen zijn welkom. 
 

 
Telefonisch contact met de school: 
Van 7.25uur tot 8.10uur en van 15.30uur tot 17.30uur kan je 
enkel de juf van de voor- of nabewaking bereiken via het 
nummer 0474/ 170 120. 

Het nummer van het schoolsecretariaat, 03/ 542 37 72, is enkel 
bereikbaar tussen 8.30uur en 12uur en tussen 13.35 en 15.30uur.   
Als dit nummer in gesprek is of de secretaresse niet op haar bureel is, 
krijg je geen gehoor maar kan je wel een bericht inspreken.  Het 
antwoordapparaat neemt dan je bericht op en belt automatisch, op 
geregelde tijdstippen, de secretaresse terug met uw bericht.  Zo komt uw 
bericht steeds terecht.  Gelieve afwezigheden enkel telefonisch te 
melden. 
 
 
Pedagogische tip:  

Ken jij de beste functie aan de computer, de IPad of de Smartphone?    
De aan- en uitknop! 

Als ouder bepaal je helemaal zelf wanneer de knop  
uit moet of aan mag. 

Er is niets levensbedreigend aan een kind  
dat kwaad is omdat het zijn zin niet krijgt. 

        Laat schermen toe maar bepaal een tijdslimiet.  
              Wees consequent en blijf bij je afspraak!  
 
 

Wist je dat ...  
…de oude radiator onder het buitenraam van de kleuterklas 
‘speelzaal’ tijdens de vakantie verwijderd wordt en vervangen 
wordt door een splinternieuw efficiënter exemplaar?  

 



Regenboogfeest 2019    
                     WINTERWONDERLAND  
 

Dank aan de 465 wandelaars op onze 
lampionnentocht!  Dank aan allen die aanwezig 
waren op het Winter Wonderland! Dank aan allen 
die in een spelletjeskraam stonden of ergens 
ingesprongen zijn. Een bijzonder dikke dankjewel aan 
het personeel en de leden van het Regenboogcomité!  
Ook onze vuurspuwers willen we vurig bedanken! Het 
was een prachtige apotheose voor het winterfeest! 
Samen maken we school!  
 
 

 

www.vbsdebunt.be 

Heb jij al een kijkje genomen op onze 

nieuwe website?    Zeker doen!  
 

 
 
 
Veiligheidsmaatregel 
Onze rode schoolpoort heeft bovenaan een grendel zodat kinderen de 
poort niet zelf kunnen bedienen. Geregeld zien we ouders hun kinderen 
opheffen om de hendel open of toe te schuiven.  We willen met aandrang 
vragen om dit niet meer te doen.  Omwille van de veiligheid mogen de 
kinderen deze grendel niet zelf bedienen.   
 

 
 

Dankjewel!  
Het Oudercomité schonk dit jaar een Badgemaker aan 
de school. Bij speciale gelegenheden kunnen we nu 
zelf een ontwerp in een badge omzetten! We zijn daar 
bijzonder gelukkig mee! 

http://www.vbsdebunt.be/
http://vbsdebunt.be/
http://vbsdebunt.be/muzische-school/
http://vbsdebunt.be/katholieke-school/


 
 
 
 

 

 

1 V Complimentendag                         BIB-spel L3A 
Bibliotheekbezoek 2de lj.                  Bezoek KLINA 4de lj..                

2/3 Z/Z  

4-8 M-V Krokusvakantie! 
9/10 Z/Z  

11 M Zwemmen 5de en 6delj..     
Zorgoverleg lagere school.     Lunchverg. lagere school.     
OCSG (Overleg met Vakbond)      CASS (Comité Afgev. Schoolbesturen) 

12 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Domino, 1S, 1I en groep B van het 3de en 

4de leerjaar.  Extra sport L2K en L2A.           
Toneel over Migratie ‘Allemaal mensen’ 5de en 6de leerjaar.  
Zorgoverleg lagere school.  Lunchvergadering kleuterschool.     

13 W                                         13uur: Openingsfeest ‘Huis van het Kind’ te Ekeren. 
14 D               Infoavond over schoolrijpheid voor de ouders van de paarse kleuters. 

15 V PYJAMADAG:  wij steunen ‘BEDNET’. Kom in je pyjama naar school! 
 

Vergadering  Scholengemeenschap NoordrAnt.   BODS(Steunpunt onderwijs) 
Bibliotheekbezoek L1S en L3T. 

16/17 Z/Z  

18 M Zorgoverleg over paarse kleuters.        
                                               Personeelsvergadering ZILL Kleuter- en lagere school. 

19 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.            
Toneelvoorstelling ‘Theater Froe Froe’ Rode en paarse kleuters en 1ste lj. 
Vaderdag.                                            Lunchvergadering kleuterschool.     

20 W  

21 D Havenrondvaart L5E.               Vergadering zorgcoördinatoren KOBA scholen. 

22 V  

23/24 Z/Z  

25 M START van de Buntse smakelijke schoolprojectweken ‘ Bon appatat ’. 
Zweminstuif 5de en 6de lj..           

26 D 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.           MDO LS.         Lunchvergadering Ks.      
Oudercomité richt in:  Gratis infoavond voor ouders ‘Gedrag beter begrijpen’ 20uur. 

27 W Algemene directieraad KOBA NoordkAnt. 

28 D Klankbordgroep voor leerlingen 3de, 4de , 5de en 6de leerjaar. 

29 V Vergadering Dagelijks Bestuur.                   Creatieve namiddag! 
BIBSTER L3T. 

30/31 Z/Z  


