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Kijk ook via: www.heiliggraf.be 

maandag 20 april  instapmoment nieuwe kleuters 

donderdag 23 april  kijkje nemen in het eerste leerjaar (1) -  5 j. juf Anja, juf Ilse & juf Simonne 

maandag 27 april  het vertelfestival in Alden Biesen 3-4. j kleuters juf Ann, Daphne,  Marleen 

dinsdag 28 april  medisch toezicht op school (groep 1) 3 j. kleuters Juf Veerle, juf Bieke & juf Ann 

 vertelfestival in Alden-Biesen 5 j. kleuters juf Anja, juf Ilse & juf Simonne 

woensdag 29 april sportinstuif in de Kimpel voor alle Kleuters 

donderdag 30 april  medisch toezicht op school( groep 2)  kleuters Juf Veerle, juf Bieke & juf Ann 

vrijdag 1 mei  Vrijaf 

woensdag 6 mei  schaatsen alle 4-5 jarige kleuters (denk aan de handschoenen!) 

 schaatsen voor de 4-j. (paddenstoelen) - 3-j. blijven in de school.juf Ann 

donderdag 7 mei  zwemmen 5-j. kleuters van juf Ilse en juf Anja 

zondag 10 mei  moederdag t o�À��}vÌ��u�u�[�J 

woensdag 13 mei  Vrijaf- Facultatieve verlofdag 

donderdag 14 mei  Vrijaf - O.H. Hemelvaart 

vrijdag 15 mei  Vrijaf - brugdag 

maandag 18 mei  instapmoment nieuwe kleuters - start fietsparcours 

zondag 24 mei  Pinksteren 

maandag 25 mei  Vrijaf - Pinkstermaandag 

vrijdag 29 mei  10 u. info-moment voor nieuwe kleuters voor het volgende schooljaar 

maandag 1 juni kijkje nemen in het eerste leerjaar(2)  5 j. juf Anja, juf Ilse & juf Simonne 

donderdag 4 juni medisch onderzoek(groep 1) klas juf Daphne (voormiddag) 

 Sherborne (turnen met ouder) 11u10 tot 12u in de turnzaal juf Ann 

 Sherborne in de turnzaal om 13.00u - juf Simonne 

 sherborne (turnen met ouder) juf Daphne 

vrijdag 5 juni Sherborne 5-j. kleuters  juf Ilse  13 u- 14.15 u 

dinsdag 9 juni medisch onderzoek in Tongeren voor de 4-j. (paddenstoelen) juf Ann samen met  

 groep 1 van de 4-j. kleuters juf Marleen  

donderdag 11 juni uitstap treintje 5-j.Kleuters juf Anja,  juf Ilse & juf Simonne 

 medisch onderzoek groep 2 klas juf Daphne (voormiddag) 

vrijdag 12 juni uitstap met treintje naar speeltuin de Oase 3-j. Kleuters juf Veerle & juf Bieke 

zondag 14 juni vaderdag t o�À��}vÌ������[�J 

woensdag 17 juni diploma-uitreiking 5-j. juf Anja, juf Ilse & juf Simonne 

donderdag 18 juni uitstap treintje naar het dierenparkje (voormiddag) 2,5-j. kleuters juf Josee & juf Inge 

 medisch onderzoek in Tongeren voor groep 2  klas  juf Marleen  

vrijdag 19 juni uitstap treintje naar speeltuin Munsterbilzen 3-4j.Kleuters juf Ann, juf Daphne & juf Marleen  

dinsdag 30 juni laatste schooldag - schooljaar eindigt om 12.00u 



Hallo, 

1D�RQV�VFKRROIHHVW�PHW�´1LMQWMHµ�KHEEHQ�ZH�

QRJ�KHHO�ZDW�OHXNH�WKHPD·V�HQ�DFWLYLWHLWHQ�JH�

daan in ons klasje.  We dansten en verkleden 

ons met carnaval  en zijn naar de binnenspeel-

WXLQ�´.LQGHUULMFNµ�JHZHHVW�ZDDU�ZH�RQV�HFKW�

amuseerden. 

'DDUQD�YRHOGHQ�ZH�RQV�´]LHNµ�HQ�NRQGHQ�LQ�GLW�

thema vrij experimenteren met pleisters en 

verbandjes. 

Enkele weken geleden kwam stagiair juf Eline bij ons in 

GH�NODV��=H�ZHUNWH�URQG�KHW�WKHPD�´+RQGµ��(U�NZDPHQ�

verschillende hondjes in de klas. De oma van Jan had er 

zelfs vier meegebracht, dat was echt een beleving. Een 

ander hondje had een prinsessenjurkje aan! Nog een 

ander hondje deed gekke kunstjes! Juf Eline had ook 

een tik-tak-huisje bij.  Op vrolijke deuntjes speelden 

er een knuffelhondje rond en op het huisje, danst er 

een schaar en toverde de juf een balletje onder een 

SRWMH�«�HFKW�JHQLHWHQ� 

Als 

voorbereiding op het thema Pasen zijn 

we samen op leerwandeling geweest; 

naar de kippen. In de klas hebben we 

eitjes gebakken, heerlijk smullen was 

dit! 

Nog een fijn Paasfeest voor iedereen! 

van de kleuters en hun juffen;  

juf Josee, juf Inge, Dominique en Ka-
tinka 

9RRU�GH�IRWR·V�NLMN�MH�RS�GH�VLWH�

www.heiliggraf.be  

Wij hebben er in de klas een heel 

leuke periode opzitten. 

Een van de dingen waar we nu nog 

veel over praten was zeker ons 

schoolfeest. De gele ballon sprak erg 

tot onze verbeelding. Elke keer wan-

neer we het grote boek zien staan is 

er wel iemand die er over vertelt. 

Dansen op het donder en bliksemlied 

vonden we allemaal leuk. In de klas 

werkten we het thema verder uit, we 

knutselden zelf een mooie gele bal-

lon. 

Van het ene feest gingen we 

naar het andere. Nu kwamen bij 

carnaval. We mochten ons ver-

kleden en zongen en dansten 

naar hartenlust. 

Het thema papier klinkt misschien 

saai, maar we hebben er van geno-

ten. Een hele berg papier kwam er 

in onze klas. Van kranten maakten 

we hoedjes, we scheurden ze stuk 

en maakten papierdeeg. Hiermee 

konden we lekker knoeien. We 

knipten en plakten, papieren vlieg-

tuigjes vlogen door de klas. 

Stilaan brachten we lente in onze 

klas. We zaaiden tuinkers en 

plantten zonnebloemen. We ver-

zorgden de plantjes goed en za-

gen ze groeien. 

Op dit moment is het weer bijna  

 

feest in onze klas. We werken samen 

naar het paasfeest toe. 

Na de vakantie wordt het weer beter 

weer en kunnen we meer naar buiten 

om dingen te ontdekken en te explore-

ren. We zullen er zeker van genieten. 

 Groetjes juf Bieke en kleuters 

 

Nieuws uit het klasje van juf BIEKE & de 3-JARIGEN 

Nieuws uit het klasje  van de 2,5 jarige kleuters van juf Josee, juf Inge, 

Dominique en Katinka  
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We zetten weer al het laatste deel van 

het schooljaar in.  Zoals elk jaar hebben 

we de afgelopen maanden weer veel ge-

daan in onze klas/school. Even een korte 

terugblik. Het hoogtepunt van 

ons jaar is natuurlijk ons jaar-

lijks schoolfeest waarbij onze 

kleuters samen met de juf hun 

best hebben gedaan. Wij wa-

ren heuse bruiden en bruiden-

gommen die de huwelijksklok-

ken hebben laten luiden. Dank-

zij de hulp van ons oudercomi-

té en de vele vrijwilligers hadden we er 

ook dit jaar weer een heus festijn van ge-

maakt. Als leuke beloning voor de gelever-

de inspanningen mochten onze kleuters zich gaan 

uitleven in de binnenspeeltuin Kinderrijck. Voor 

onze kleuters was dit de kers op de taart. Op 26 

maart hadden we de sporthappening in de Kim-

pel . Elk jaar is dit weer een leuke, sportieve 

belevenis. Ook de volgende maanden staan er 

nog enkele sportieve activiteiten gepland. Op 

27 april ook deelnemen aan het vertelfestival 

in Alden Biesen. Wij zullen een vertelsessie 

van Guy Daniëls bijwonen. Daarvoor zoeken 

we wel nog enkele bereidwillige ouders die 

voor vervoer zouden willen zorgen .Als leuke 

afsluiter van het schooljaar zullen we ook, 

naar goede gewoonte, een uitstap doen met het 

toeristisch treintje. Dit staat voor ons gepland 

op 19 juni. 

Hallo allemaal, 

Hier nog wat nieuwtjes uit onze klas. 

De afgelopen maanden hebben we het 

natuurlijk heel druk gehad. Het school-

feest nam toch wel wat tijd in beslag, 

want iedereen wou natuurlijk zijn bes-

te beentje voorzetten en stralen op 

dat grote podium, de dames van onze 

klas vonden het natuurlijk reuze fijn 

dat ze in een echte boot mochten op-

komen , en de jongens waren de stoere 

matrozen. Onze kleuters kennen nu 

alles van een boot opblazen, oppompen, 

want we hebben wel vijf verschillende 

boten in onze klas opgeblazen. 

Na het schoolfeest stond er een uit-

stap naar Kinderrijck op het program-

ma . Natuurlijk dolle pret voor ieder-

een. 

Wij hebben de tijd genomen om rond 

boeken te werken, iedereen mocht zijn 

lievelingsboek mee naar school brengen, we vertelden vele 

verhaaltjes , hebben bladwijzers gemaakt, iedereen 

EUDFKW�IRWR·V�PHH�YDQ�PDPD��SDSD��EURHUV��]XVVHQ�HQ�QD�

tuurlijk de hondjes en we hebben  daar samen een leuk 

fotoboek  mee gemaakt voor in de leeshoek . 

Natuurlijk hebben we ook rond carnaval gewerkt! Maskers, 

muziekinstrumenten, schminken , het 

mocht allemaal niet ontbreken. 

Dit jaar hebben we ook Juf Laura in de 

klas, zij doet haar uitgroeistage bij ons 

HQ�]LM�KHHIW�DO�YHUVFKLOOHQGH�WKHPD·V�

uitgewerkt tijdens haar stageweken, bv 

thema brandweer , kunst, 

kerstmis, en begin maart werk-

te ze het thema ziek zijn uit! 

En ik heb dat thema maar let-

terlijk genomen, heb maar even 

een valletje gedaan, en het ge-

volg is een breukje en een tijd 

ziekenverlof.  

De klas werd dan overgenomen door  juf Lien Duelen.  Na 

de Paasvakantie komt juf Laura vijf weken ons klasje over-

QHPHQ��YRRU�KDDU�HLQGVWDJH«��,N�EHQ�EHQLHXZG�ZDW�]LM�DOOH�

maal voor ons in petto heeft.  Dus wanneer haar eindstage 

erop zit , hebben we maar een vijftal weken meer en dan is 

het vakantie! 

Groetjes en hopelijk tot binnenkort 

Juf Marleen en de vriendjes van de klas. 

 

De 4-jarige kleuters van juf Daphne  

De 4-jarige kleuters van juf Marleen 
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voor nog meer creativiteit met mooie maskers 

als gevolg . 

,Q�KHW�WKHPD�´�K\JLsQH�´�ZHUG�HU�H[WUD�DDQ�

dacht aan onze tanden besteed en mochten we 

op bezoek bij de tandarts . Daar kregen we een 

mooie doos met nieuwe tandenborstel , -pasta 

en zandloper en oefenden we in de klas nog 

eens de juiste poetstechniek . Nu kunnen we 

JRHG�]RUJHQ�YRRU�RQ]H�´�ZLHEHOWDQGHQ�´�� 

´�&LMIHUV�HQ�OHWWHUV�´�EHJRQQHQ�PHHU�HQ�PHHU�

onze interesse te wekken,zodoende is dit extra 
DDQJHERGHQ�HQ�RQ]H�´OHHVKRQJHU�´�LV�JHVWDUW���

We spelen volop met klanken en herkennen 

letters en cijfers in de omgeving . 

Meester Pieter (onze stagiair ) kwam met een 

PHGHVWXGHQW�RQV�ZHJZLMV�PDNHQ�LQ�GH�µ�YRHWEDO�

² HQ�EDOOHWZHUHOG�´��JHKHHO�LQ�NOHGLM���1D�GH�

paasvakantie komt meester Pieter ons 2 weken 

YHUJH]HOOHQ�LQ�GH�NODV�HQ�OHUHQ�ZH�ELM�RYHU�GHµ�

QDWXXU�HQ�NULHEHOGLHUWMHV�´��VSDQQHQG�� 

1D�GH�´�FLMIHUV�HQ�OHWWHUV�´�NZDP�WKHPD�´�OHQWH�

HQ�SDVHQ�´�HUDDQ���:H�]LMQ�DO�OHQWHVIHHU�JDDQ�

opsnuiven buiten en konden onze creativiteit 

Hallo , De vorige maanden zijn we in onze klas 
EH]LJ�JHZHHVW�URQG�KHW�WKHPD�´�$ODGGLQ�´�:H�

hadden onze klas omgebouwd in 

HHQ�´�GXL]HQG-en- één nachts-

IHHU�´���:H�OHHUGHQ�KHHO�ZDW�ELM�

over de Arabische gewoontes op 

vlak van woning , kleding en 

voeding . Juf Sousou kwam zelfs 

lekkere sfinch ( Marokkaanse 

donuts ) bakken in onze klas en 

serveerde op traditionele wijze 
thee erbij . Gesmuld hebben 

we ! Dankzij jullie  betrokkenheid , ( de spelle-

tjes , puzzels , sieraden , doeken , kus-

VHQV��IRWR·V���ERHNHQ���NOHGLQJ���VHUYLHV���«����

konden onze kleuters volop bijleren over deze 

ERHLHQGH�ZHUHOG��$OV�DSRWKHRVH�PRFKW�RQ]H�´�

$ODGGLQ�HQ�<DVPLQHGDQV�´�RS�KHW�VFKRROIHHVW�HU�

ZH]HQ���'DQNMHZHO�DDQ�DO�GLH�OLHYH�PDPD·V�GLH�

onze kleuters geheel in sfeer hadden gekleed , 

geschminkt en gekapt ! 

Na het schoolfeest kregen we van de juf weer 
QLHXZ�´�VSHHO�² HQ�OHHUJRHG�´]RGDW�ZH�ZHHU�YRORS�

konden ontdekken.  Het dierencarnaval zorgde 

kwijt in het paasmandje . Zelf hebben we 

natuurlijk ook paashaas gespeeld in het 
NOLPUHN��2Q]H�NLSµ�5RRV�µ�OHJGH�HONH�GDJ�

eitjes die we vervolgens telden en waarvan 

we verslag maakten in het Roos-rooster . 

We kunnen nu heel goed eieren versieren , 

tellen en in mekaar passen . 

Pistache , onze Franse vriend , komt nog 

regelmatig op bezoek en samen zingen , 

dansen en spelen wij . 

1D�GH�VWDJH�NRPW�WKHPD�´�PRHGHUGDJ�´�DDQ�

GH�EHXUW�HQ�KHEEHQ�ZH�DDQGDFKW�URQG�´�

]RUJHQ�YRRU�«µ���'H�PDPD�YDQ�RQ]H�$\D�

komt haar kleine baby-broertje dan in de 

klas wassen, zodat wij dat ook kunnen uit-

proberen met onze poppen. 

De juf zegt dat wij zeker lieve en goede 

SDSD·V�HQ�PDPD·V�ZRUGHQ�GDQ�� 

2RN�JDDQ�ZH�QRJ�EH]LJ�]LMQ�URQG�WKHPD·V�´�

YDGHUGDJ���GLSORPD��ZDWHU��«µ�� 

Binnenkort kunnen jullie via de website van 

GH�VFKRRO�GH�IRWR·V�YHUZDFKWHQ�GLH�ZH�GLW�

schooljaar reeds genomen hebben . 

De 5-jarige kleuters van juf Ilse  

Kloosterwal 11  

3740 Bilzen 

089/41.37.38 

E-mail: jejekanhet@scarlet.be 

Basisschool H. Graf  

·W�:DOQRRWMH 

Bezoek ons op het web: 

www.heiliggraf.be . 

Juf Lien bij de 4 j.-kleuters 

In de klas van juf Marleen hebben we geleerd over het 

thema 'ziek zijn' samen met de stagiaire juf Laura. Tijdens 

deze stage is juf Marleen gevallen en heeft ze haar 

kuitbeen gebroken. Zij zal nog thuis moeten blijven tot na de 

paasvakantie. Als alles goed gaat, mag ze dan terugkomen. 

Ikzelf, juf Lien vervang haar. Voor mij was het een hele 

ervaring om samen met een stagiaire te werken in de klas. 

Toevallig kenden wij elkaar al en verliep alles dus heel vlot. 

Na het thema 'ziek zijn' ben ikzelf verder gegaan met het 

thema 'lente'. Hierbij hebben we een 

lentewandeling gemaakt naar het park en 

hebben we samen tuinkers gezaaid. 

Ondertussen zijn we volop bezig met het 

thema 'Pasen', Hierbij maken we 

paasmandjes, doen we een 

eierzoektocht,... We maken er dus zeker 

en vast een leuke tijd van! 

Na de kerstvakantie zijn we begonnen met het oe-

IHQHQ�YRRU�KHW�VFKRROIHHVW�¶'H�*HOH�%DOORQ·���:LM�

werden poezen in de grote reis van de ballon.  

We hebben ook een poesje op bezoek gehad bij ons 

in de klas. Na ons schoolfeest zijn we allemaal sa-

men naar Kinderryck geweest om ons uit te leven, 

het was een superdag! Wij zijn samen met de juf op 

bezoek geweest bij de tandarts en wij zijn naar een 

mooi toneel gaan kijken in de Kimpel. We hebben 

ook samen met onze juf geleerd over lettertjes en 

cijfertjes. We hebben ook hoog bezoek gehad in 

onze klas. We kregen Mees, het zusje van Janne, op 

bezoek in onze klas. We vonden het superleuk! Van 

het oudercomité krijgen we nog een lekker ontbijt 

in onze klas, dank u wel daarvoor! We gaan nog een 

SDNMH�PDNHQ�YRRU�RQ]H�PDPD·V�HQ�SDSD��(U�VWDDW�QRJ�

heel wat te gebeuren in de laatste maanden van het 

schooljaar! 
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Klas juf Ilse 

Ouders die interesse hebben voor 

hulp bij de sportactiviteiten   mogen 

een seintje geven aan de juf . Alvast 
bedankt en groetjes , de kleuters en 

juf Ilse . 

Het sterrenklasje K8, juf Anja. 



Daarnaast gingen we nog naar toneel, 
deden allerlei activiteiten rond letters en 
cijfers, maakten een lettertocht, een len-
tewandeling,  knutselden een paasmand-
je, bakten en kookten we eitjes, verfden 
zelfs eitjes enz.   
 
Als jullie nu onze kalender bekijken, zien 
jullie dat we nog heel wat te beleven heb-
EHQ�GH�NRPHQGH�PDDQGHQ« 
 
Lieve groetjes, de kleuters en juf. Simonne  

 

Beste ouders,  Het schooljaar is al goed 
gevorderd en dus hebben we ook al veel 
beleefd en gedaan in onze klas. Jullie kun-
nen deze activiteiten volgen op onze klas-
website.  
Het nieuwe jaar zijn we terug gestart met 
KHW�VFKRROIHHVW�LQ�RQ]H�JHGDFKWHQ«�GH��
kleuters zijn altijd te vinden voor een feest-
je en daarom hebben we dan ook maar 
echt gefeest in onze klas.  
We  brachten een jaarlijks bezoek aan de 
tandarts. Zij leerde ons hoe en hoe lang je 
je tanden moet poetsen en liet ons zien wat 
er allemaal gebeurt als je naar de tandarts 
gaat. Aan het eind van het bezoek kregen 

we een doosje gevuld 
met tandenborstel, tand-
pasta en een zandloper-
tje. Hartelijk dank hier-
voor. De volgende dag 
werden de tandjes in de 
klas gepoetst samen met 
juf. Eline. Juf. Eline is 
een tweedejaarsstudente 
aan de KHLIM die al en-
kele oefendagen achter 
de rug heeft.  Ze heeft 

ook samen met juf. Goele een muzische 
dag verzorgd in onze klas, zodat de kleu-
ters volop konden bezig zijn.  
We maakten tijd om voor de 2de maal te 
JDDQ�]ZHPPHQ��=HOIV�GH�PDPD¶V�HQ�GH�
SDSD¶V�YRQGHQ�KHW�WRI��%HGDQNW�DOOHPDDO�
om te helpen bij het vervoeren, spelen en 
DDQNOHGHQ«�� 

De 5-jarige kleuters bij juf Simonne. 

Klas Juf Simonne 

Na de paasvakantie komt juf. Eline 
haar stage doen in onze klas : 

van maandag 20 april tem 30 april  

Turnjuf Annelies: 

Op donderdag 12 maart trokken de kleuters van Juf Simonne voor de 2de keer 

naar het zwembad de Kimpel voor watergewenning. Na het aandoen van de 

bandjes en zwemriemen konden we niet meer wachten om eraan te beginnen.  

(HUVW�PRHVWHQ�ZH�RQV�HHQV�JRHG�ZDVVHQ��RUHQ��JH]LFKW��EXLN�«�$OOHV�NUHHJ�HHQ�

goede poetsbeurt. Toen waren we klaar om echt te gaan spelen in het water! 

We mochten allerlei spelletjes doen. Bv Schipper mag ik overvaren ( alleen als je 

QHXV��NHHU�RQGHU�ZDWHU�KRXG��DOV�MH�PHW�RUHQ�LQ�KHW�ZDWHU�OLJW�«��:H�PRFKWHQ�RRN�]R�

hard spetteren tot het plafond van het zwembad helemaal nat werd.  

We gingen ook op een ezel (zwembuis) het water in en mochten op een grote boot 

het water oversteken. Pingpong balletjes mochten we naar de andere kant blazen 

terwijl we zoals een hondje zwommen. En natuurlijk was er ook nog even tijd om vrij 

te spelen in het water. Veel te snel was het alweer tijd om ons te gaan afdrogen en 

aankleden!    Het was superfijn! 
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Bezoek ons op het web: 

www.heiliggraf.be . 

juf. An Magdeleyns de SESó leerkracht 

Hallo allemaal,  Hier wat nieuws van mij, juf. An Magdeleyns, sinds dit schooljaar SES- 

leerkracht d.w.z. dat ik ondersteuning bied in de klassen, daar waar het nodig is. Het is 

een hele interessante en gevarieerde job en natuurlijk ook heel leerrijk voor mij. De 

voorbije maanden heb ik dan ook fijne en leuke activiteiten meegemaakt en zelf gedaan 

in de klassen, zoals: driekoningen, schoolfeest, carnaval, begrippen ( vol- leeg, groot- 

klein, dik- GXQ��þþ���ULMPHQ��JH]HOVFKDS
VVSHOOHWMHV��YHUK

DDOWMHV�þ����:DW�HU�QRJ�RS�KH
W�

programma staat voor het volgend trimester zal ook weer  boeiend en leerrijk zijn voor 

de kleuters, zoals: lente, Moederdag, dieren ( boerderij ), kermis, Vaderdag, waterpret,

þ�(U�]DO�GXV�ZHH
U�KHHO�ZDW�]LMQ

�RP�QDDU�XLW�WH�NLMN
HQ�GH�YROJHQGH

�PDDQGHQ�PHW�YHHO�

goede moed en hopelijk veel zon.                        
 Groetjes juf. An. 



Turnjuffen Fientje & Annelies 

18 tot 22 mei: fietsparcours met verkeerslichten: 

afhankelijk van het weer mogen de keuters een 
fiets of driewieler meebrengen die getekend is en waar ze 

goed op kunnen fietsen 

OPROEP: 

Wij zoeken nog als reservekleding voor  onze kleuters: 

Kleuterleggings / kleuterkousen / kleuterbroeken / kleutertruien / kleuterschoenen /  

kleuter T-Shirts ... 

Deze kinderkleding mag in een zak afgegeven worden op het secretariaat of bij "De Piraat". 

ALVAST BEDANKT ! 

SPORT ³ SHERBORNE *: 

Woe 3, don 4 & vrij 5 juni: sherborne voor de 4-5j kls. 

Sherborne : turnen met ouder of een ander familielid.

(grootouder, tante,...) 

Voor de kleuters zou het plezant zijn dat iedereen 

een volwassene heeft om mee te doen   

Projectwerking! 

 

 

(ONH�YULMGDJ�ZHUNW�GH�]RUJFR|UGLQDWRU�DDQ�SURMHFWHQ�URQG�DOOHUKDQGH�WKHPD¶V�RP�

zo een steuntje in de rug te krijgen om de school met activiteiten en materialen te 

verrijken. Een aantal projecten zijn onlangs goedgekeurd en dit voor de beide 

YHVWLJLQJHQ��9RRU�¶W�:DOQRRWMH�LV�GLW�JHZRUGHQ�KHW�XLWZHUNHQ�YDQ�

µVFKULMIGDQVNRIIHUV¶�HQ�µILMQH�PRWRULHNNRIIHUV¶��9RRU�¶W�:LOOHUNH�LV�KHW�JHZRUGHQ��

ZHUNHQ�URQG�µ3HUFXVVLH�YDQ�GH�ZHUHOG¶��HHQ�LQWURGXFWLH�LQ�GH�ZHUHOG�YDQ�VODJLQ�

strumenten. Het verdere schooljaar zal nog aan projecten gewerkt worden, met 

als eerste een mobiliteitsproject. Dus duimen omhoog dat we nog eens mogen 

winnen! Toi toi toi!    De zorgcoördinator 
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Bedankt aan het oudercomité 

voor de sponsoring van de rek-

stokken en nieuw speelgoed voor 

de opvang ! 

´%HZHJHQµ�LV�HHQ�IXQGDPHQWHOH�ERXZVWHHQ�

van de totale persoonlijkheidsontwikkeling. 

OPROEP : 

ACTIE voor het goede doel  Voor de 

vereniging "Artsen Zonder Vakan-
tie" (Pellenberg) verzamelen we 
schoenen van maat 20 tot 35. 

Deze worden verwerkt voor Afrikaanse kindjes met 
klompvoetjes. 

De Schoenen kunnen binnengebracht worden op 
KHW�VHFUHWDULDDW�RI�ELM�³'H�3LUDDW�´  

Alvast bedankt! 




