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Na de verkiezingen
zondagochtend zeggen we:

“Tot zondag op het
schoolfeest.
En het wordt een prachtig
feest!
Maar…
Zonder jullie geen feest.”
Alvast veel uitnodigende groeten van Krachtige Karel, Sportieve Suzy, Lenige Lilly en
Tamme Tina.
Iedereen is welkom en zeker nodig om keitof te kunnen feesten. Kinderen, ouders,
grootouders, meters, nonkels, vrienden, ... Allemaal worden jullie verwacht.
Programma:
▪ Vanaf 13.00 uur staan de leerkrachten en ouderraad klaar om jullie te ontvangen.
Vanaf dan tot het einde van het schoolfeest kan er doorlopend genoten worden van
een drankje, lekkere frietjes, springkastelen, schminkstand, gekke fietsen,
tombola, ...
▪ Om 13.30 uur verwachten we alle kinderen bij hun leerkrachten aan het podium om
samen het startschot te geven voor de mysterieuze act, show, ... van onze vier
jaarthema-vrienden.
Rond 15.00 uur ronden we dit spektakel samen af. Wat er tussen die 2 tijdstippen zal
gebeuren, kunnen we helaas niet verklappen. Belangrijk is wel dat jullie er zijn en
natuurlijk met héél veel.
▪ Vanaf 15.30 uur start het free podium.
▪ En tenslotte :
iedereen die komt, komt best sportief gekleed. Hoge hakken, deftige kostuums,
chique jurken, ... laat je die dag best in de kleerkast.
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KARREWIET op bezoek vandaag!

Olivia en Michiel van Karrewiet
hadden de nieuwsbrief op de
website gelezen waarin een
oproep stond om op vrijdag 24
mei met een pet naar school te
komen. Niet zomaar een pet,
maar een pet met een krachtige boodschap: steun geven in welke vorm dan ook voor mensen
die gekweld worden door een vreselijke ziekte: kanker.
Blijkbaar is het ook zo dat in elke klas wel iemand is verbonden met iemand die kanker heeft, die
lijdt, die eraan sterft, maar zeker ook dat genezen bestaat.
Een vakantie voor kinderen met kanker organiseren is zo moeilijk, kan eigenlijk niet. Toch lukt
het met Petnet. Op zo’n vakantie gaan er verpleegsters mee, dokters, ingewikkelde apparatuur,
enz.
Zo kunnen alle kinderen op reis, ook wie zo extra hulp nodig hebben.
Kinderen en ouders die genieten van vrije tijd en begeleiding en uitdagingen…
Zeer mooi!

Vanavond te zien op Ketnet om
17.50 uur en om 19.47 uur.
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4 kleine koolmeesjes in het 4e leerjaar…
Wat een belevenis!!!!
Vrijdag, 24 mei.
Alle kinderen van het vierde leerjaar werken ijverig in
hun werkboek van wiskunde en pijnigen hun
hersenen over allerlei tabellen en grafieken.
De kinderen hadden tussendoor al wel gemerkt dat
het mannetje en het vrouwtje van de koolmeesjes die
aan de klas een vogelhuisje hebben, druk in de weer
waren.
Toen waren wij getuigen van iets super mooi.
Het mannetje of vrouwtje bracht een rupsje tot aan het gaatje van het vogelhuisje. Een bekje, gevolgd
door een fijn kopje verschenen door het gaatje. En plots gebeurde het…
Het kleine koolmeesje vloog voor de eerste keer uit. Een tweede koolmeesje volgde. Bij hem of haar
ging het iets moeilijker. Een kleine duikvlucht naar beneden, maar dan snel weer omhoog. Een derde
en een vierde koolmeesje herhaalden dit prachtige tafereel.
Zou dit vogelhuisje nu voortaan onbewoond blijven? Komen ze nog terug? We weten het niet, maar
zijn er wel benieuwd naar. Gelukkig is er in het tweede vogelhuisje nog wel veel bedrijvigheid. Daar
komen het mannetje en het vrouwtje nog heel de tijd rupsen, insecten,… aanbrengen voor de
kleintjes. Zouden we ook het geluk kunnen hebben om ook die eerste uitvlucht mee te maken? Alle
kinderen van het vierde hopen uiteraard van wel.
En de wiskundeles??? Die duurde hierdoor iets korter. Maar dit
wonderlijke moment mogen meemaken, was echter heel wat
belangrijker dan die grafieken en tabellen van wiskunde. Zeker weten!!!!
De groetjes van meester Louis

Iemand heeft ooit gezegd:

“Als je van het leven houdt, kun je het niet op afstand houden.”
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Pennenverkoop Think Pink
Op donderdag 23 mei en vandaag 24 mei verkochten we pennen voor Think
Pink.
We 338 euro bijeengebracht!

Dankjewel aan
supporters!

alle

kopers

en

Onze spreekbeurt heeft nu een tof einde gekregen én we zijn trots dat we
kunnen steunen dankzij jullie!
Groetjes Marie Neys en Lisse Reynaerts
Zie website: www.think-pink.be

Jeugdsternieuws…
Deze zaterdag gaan we zwemmen!
Vergeet je zeker niet in te schrijven via de website van Jeugdster:
➔ http://jeugdster.weebly.com

Zijn jullie ook al ingeschreven voor het kamp van Jeugdster? niet vergeten, het
worden weer de leukste 9/5 dagen van heel de zomervakantie!
De kookploeg is ook nog op zoek naar helpers om mee ‘voor te koken’. Dit gaat
door op woensdag 3 juli in de Ark, neem zeker een mesje en snijplankje mee.
Groetjes,
De leiding
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Nieuws uit de pastorale eenheid ELIA
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Fluohesjesnieuws…
Zeer vele kinderen die met de fiets naar school komen dragen een
fluohesje of een fluobag.
Onze fluomama Liesje en fluopapa Tim waren dan ook ontzettend
tevreden. Want: “Ook als het mooi weer is en het zonnetje schijnt, is het
goed om een fluohesje te dragen!”

IEDEREEN MAG (MOET) GEZIEN WORDEN.

Tot zondag op ons schoolfeest!
meester Luc
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