
dat de plaatselijke bibliotheek ons om de 2 maanden leesvoer bezorgt in
praktische boekenboxen?
dat we geselecteerd zijn om 2 jaar rond taal te werken in samenwerking met
Odisee hogeschool en dit project 'Expeditie Taal' heet?
dat 4 studenten hun bachelorproef rond leesbevordering op onze school
uitwerken?
dat juf Lobke en juf Joke de opleiding interactiecoach aan het volgen zijn?
dat er in de kleuterklassen sprekende woordmuren (Interactive Walls) zijn
geplaatst?
dat de jeugdboekenmaand dit jaar in het thema

Maart, het ontluiken van de lente maar ook de jeugdboekenmaand.                   
We besteden er op school heel wat aandacht aan. Doen jullie thuis ook mee?

Wisten jullie ...

       van 'geluk' staat? Rekenen en taal hebben een 
       vaste plek in onze lesrooster maar deze maand 
       nemen we extra tijd voor geluksmomentjes. 
       Gelukkige kinderen staan positiever in het leven, 
       hebben meer energie én een beter zelfbeeld. 
       In dit kader is ons kinderparlement een
       'wel-in-je-vel-dag' in elkaar aan het steken. 
       Meer info hierover volgt.
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SPORTQUIZ PAASKLOKKEN

Op vrijdag 31 maart
komen de paasklokken
langs op onze school. 

Vrijdag 3 maart nemen
onze kinderen van het
6de leerjaar deel aan de
sportquiz georganiseerd
door de gemeente Erpe-
Mere. Super veel succes,
jongens en meisjes!

PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG

Woensdag 15 maart
hebben onze kinderen
vrijaf en wordt het team
ondergedompeld in
executieve functies  =
processen in de
hersenen van kinderen
die (sociaal) gedrag en
leren aansturen.
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Kennen jullie het ‘Huis van het Kind’?

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband
van verschillende lokale diensten die werken met en 
voor kinderen, jongeren en gezinnen in Erpe-Mere 
en Lede. Ze richten zich tot gezinnen met kinderen van
0 tot 24 jaar.
Ze hebben 3 opdrachten: naast het aanbieden van
preventieve gezondheidszorg en
opvoedingsondersteuning zetten ze ook in op het
stimuleren van ontmoeting en sociale cohesie.

Om hen beter te leren kennen biedt onze school samen
met hen op woensdagochtend 29 maart koffie en
ontbijtkoeken aan, aan de ingang van onze school.
Maak je graag even tijd om te babbelen met andere
ouders of met medewerkers van het Huis van het Kind,
dan ben je van harte welkom!

Ontmoetings- en speelmomenten
 voor ouders samen met hun kinderen 

 tijdens de vakantie.



Nieuwe vastenactie
 

Ook dit jaar gaan we opnieuw op wandel voor het goede doel.
Via dit initiatief gaan we centjes bij elkaar sparen voor 

de noodsituatie in Syrië en Turkije.
Via 12-12 Consortium wordt een oproep gedaan tot solidariteit om financiële steun 

in te zamelen voor de financiering van de activiteiten van de 
7 organisaties die noodhulp voor de slachtoffers organiseren in de getroffen gebieden.

De 7 leden van het Consortium 12-12 (Caritas International, Dokters van de Wereld, 
Handicap International, Oxfam Solidariteit, het Rode Kruis, Plan International België en

 UNICEF België) slaan de handen in elkaar. Ook wij willen als school ons steentje bijdragen.
 Meer info volgt.
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Nieuws vanuit manège Dennenhof...

Vorig jaar spaarden we met onze vastenactie
heel wat centjes bij elkaar voor Oekraïne maar
ook voor manège Dennenhof vzw, een 
hippisch therapeutisch centrum voor 
volwassenen en kinderen met beperkingen
waar juf Marijke als vrijwilliger werkt.
Paardje Frodo kreeg er, dankzij onze vasten-
voettocht, een mooie, nieuwe stal.

VERGEET-MIJ-NIETJE MAART - APRIL

Als ik een kraantje opendoe,
draai ik het netjes ook weer toe!
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KALENDER MAART
 

woensdag 1 maart
start jeugdboekenmaand ‘Geluk’

toneelvoorstelling Nautilus – 3de en 4de leerjaar
 

donderdag 2 maart
schoolraad

 
vrijdag 3 maart

sportquiz – 6de leerjaar
 

maandag 6 maart
proeflessen Sint-Jozefscollege Aalst – 6de leerjaar

zwemmen – 6de leerjaar
raad van bestuur

 
dinsdag 7 maart
DIRBO directeurs

opleiding interactiecoach
 

woensdag 8 maart
scholenbeurs Aalst – 5de en 6de leerjaar

opleiding gemachtigd opzichter
 

zaterdag 11 maart
opendeurdag Sint-Franciscusschool Erondegem

 
zondag 12 maart

infodag Sint-Jozefscollege Aalst
 

maandag 13 maart
zwemmen – 6de leerjaar

vergadering zorgcoördinatoren
vergadering ICT 

 
 
 
 

dinsdag 14 maart
CODI Eikstraat

infoavond toeters – 3de kleuterklas
 

woensdag 15 maart
pedagogische studiedag – geen school

 
vrijdag 17 maart

uitstap naar het Bellenbos – 2de en 3de kleuterklas
 

maandag 20 maart
zwemmen – 6de leerjaar

vergadering aanvangsbegeleiders
opleiding BA4/5

 
dinsdag 21 maart

profs directie
 

vrijdag 24 maart
uitstap OnzenOf ‘Spring de lente in’ – 4de leerjaar

 
maandag 27 maart

zwemmen – 6de leerjaar
personeelsvergadering

raad van bestuur
 

woensdag 29 maart
koffiebabbel Huis van het Kind

 
vrijdag 31 maart

rapport 4
paasklokken

 


