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BEDANKT
voor wie je bent
voor alles
wat je doet
ALTIJD
recht uit het hart
en
NOOIT
omdat het moet.

‘t Infootje 167 juni 2019

Pagina 3

Beste lezers, dit is alweer ons laatste infootje van het schooljaar...
Even terugblikken in stijl, want dankzij ons jaarthema ‘Film’ is het heel passend om awards uit te reiken.
Dit deden we ook heel uitgebreid op het schoolfeest. Maar omdat iemand een compliment geven zo goed
doet, wil ik hierbij toch enkele zaken herhalen.
De award voor beste acteurs gaat uiteraard naar onze kinderen, onze leerlingen. We zagen hen stralen,
we zagen hen groeien en zagen hoe ze zichzelf steeds meer ontplooiden en uitdaagden. Wij zijn terecht
heel erg fier op elk uniek kind!
In dezelfde lijn staan dan ook onze geweldige regisseurs. Tal van leerkrachten die gedreven, gemotiveerd
en gepassioneerd het beste uit onze kinderen, onze acteurs halen.
Zij zorgen er mede voor dat de talenten van deze acteurs kunnen schitteren. Daarvoor zijn heel wat repetities en herhalingen nodig. Zij bewandelen een heel traject… een traject van vallen en opstaan, maar
vooral van blijven geloven in de kinderen en hen ook laten geloven in zichzelf om op deze manier uit te
blinken in hun eigen rol!
Maar een film is zoveel meer dan acteurs en regisseurs!
Ook de helpende handen achter de coulissen mogen eens in de spotlights gezet worden! En liefst meerdere malen. Er zijn bij onze school zoveel vrijwilligers waar wij kunnen op rekenen!
Eerst en vooral onze fantastische ouderraad en de bijhorende vrijwilligers die wij op handen dragen. Denk
maar aan die geweldige quiz die zij in elkaar gebokst hebben, aan onze mosselen en andere lekkere gerechten die opgediend werden op onze school die voor de gelegenheid omgetoverd werd tot “restaurant”.
Enkele weken geleden hadden we opnieuw een fantastische streekbierenavond die met een Mexicaans
tintje tot de vroege uurtjes werd voorzien van drank en muziek. En er komt nog veel meer. Een jonge gedreven groep die met de glimlach op zoek gaat naar nieuwe initiatieven om onze school te ondersteunen
en te helpen. Beste ouderraad, dank jullie wel voor jullie hart voor de school!

Naast onze ouderraad hebben we ook nog de schoolraad en het schoolbestuur die zich dan wat meer toeleggen op het beleid en de bewaking van de visie van de school. Ook voor hen een grote dank je wel om
een steunpilaar te zijn voor een beginnende directie.
Laat ons dan ook onze opvangmedewerkers en de toezichters niet vergeten. Deze mensen zorgen ervoor
dat wij voor –en na de lessen onze kinderen met een gerust hart op de speelplaats loslaten. Als ik zie
hoe begaan zij zijn met onze kinderen en hoe zij bijvoorbeeld deze laatste week een hele middag zonnecrème smeren om de kinderen te beschermen, geeft me dit een enorm warm gevoel. Samen zorgen voor
kinderen, een gemeenschappelijk uitgangspunt! Dank jullie wel om er telkens te zijn!
En uiteraard wil ik ook een award uitreiken aan de ouders en grootouders. Jullie zijn onze toeschouwers,
ons publiek. Onderschat deze rol niet, want het is door jullie applaus en erkenning dat onze acteurs gestuurd worden. Het zijn jullie, de ouders en de familie, die als partner van de school het kind kunnen motiveren en aanmoedigen. Door jullie geloof in de school en onze samenwerking in het geloof in onze kinderen, kunnen wij hen laten groeien in hun zelfvertrouwen, kunnen wij hen helpen richting geven als ze
deze even kwijt zijn, kunnen we samen werken aan dezelfde visie. Dus dank jullie wel om samen te werken met ons. Dank je wel om met ons positief in dialoog te gaan over jouw kind en om vertrouwen te
hebben in onze school. Samen, en mét een positieve houding, halen we het beste uit de kinderen…
daar ben ik van overtuigd!
Samen school maken met een hart voor onze kinderen. DANK AAN ALLEN DIE DAARAAN MEEWERKEN!
Juf Ilse
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In dit onderdeel nemen we je even mee in een deeltje van onze uitgewerkte visie van de school.

Vertel eens, mama, hoe gaat het met je kind op school?
Groeien in een school
waar duidelijk wordt overlegd met de ouders, want
zij zijn en blijven de échte
experten van hun kind.

Iedere week is er wel één
of ander uitvoerig gesprek
met ouders. Zeker met de
leerkracht, maar dikwijls
ook met de directie, de
zorgcoördinator, het CLB,
…
We vinden de dialoog met
ouders erg belangrijk,
want zij zijn de échte experten van hun kind.

Ze kennen het door en
door, en weten soms heel
goed waar het schoentje
knelt. Maar ook de school
heeft zicht op het kind.
We zien het functioneren
in groep. We zien de aandacht in de klas, de wijze
waarop de leerstof al dan
niet doordringt. Ouders
adviseren ons, en wij adviseren de ouders. Ieder

vanuit de eigen expertise,
de eigen kijk op het kind.
En samen krijgen we een
beter beeld zodat we optimaal op de onderwijsbehoeften kunnen inspelen,
in de klas of in ’de klimklas’. Want het kind staat
steeds centraal.

Klascontacten en oudercontacten...
In de kalender op de website van de school, kun je de data vinden van de klascontacten.
Vanaf september zullen daar ook de data vermeld staan van de oudercontacten en rapporten. Even verduidelijken:
klascontacten.

De oudercontacten.

De klascontacten zijn informatieve bijeenkomsten
voor alle ouders van een
klasgroep. De klasleerkracht licht de groep ouders
uitvoerig in over het reilen
en zeilen in de klas.

In november en maart gaan
de individuele oudercontacten door. Je krijgt telkens
de keuze uit twee data zodat we zeker alle ouders
kunnen bereiken. Gedurende deze twee momenten
wordt het klasgebeuren,
het welbevinden van het
kind en de taakspanning
samen met de ouders overlopen en besproken.

Bij de kleuters starten de
klascontacten met een half
uurtje algemene informatie
door de directeur. De klascontacten vinden in het
begin van de maand september plaats om iedereen
zo vlug als mogelijk te informeren. De informatie is
immers echt wel een ‘must’
voor de ouders…

Voor het zesde leerjaar
wordt het tweede individueel moment vrijgehouden
om het uitgebreid over de
studiekeuze te hebben.

Zesde leerjaar:
studiekeuze.

Einde schooljaar en
eindrapporten

Het zesde leerjaar organiseert omwille van de problematiek van de studieoriëntatie en schoolkeuze een
oudercontact in februari.
Dan kan ook het CLB worden geconsulteerd en werden een aantal lessen en
activiteiten omtrent de studiekeuze reeds afgerond.

De laatste week krijgen de
kinderen van de lagere school
hun eindrapport mee.
Waar dit nuttig of noodzakelijk
bleek, werden al gesprekken
met de ouders gevoerd. We
organiseren daarom geen oudercontact op het einde van
het schooljaar. Indien u echter
nog vragen heeft bij het rapport van uw kind of iets wenst
te bespreken, dan kan u zelf
een oudercontact aanvragen
met de klasleerkracht(en) of
met de directie. Dit wordt per
brief nog eens verduidelijkt
met de correcte data.

Enkele bemerkingen hierbij.
We verwachten dat alle ouders op de uitnodigingen ingaan. Wie onmogelijk kan komen, adviseren we om een afspraak
te vragen op een andere dag. Dit laatste geldt eveneens voor ouders die nood hebben aan een meer uitvoerig gesprek.
Natuurlijk kan je als ouder gedurende het ganse schooljaar een gesprek aanvragen met de leerkracht en/of met de
directeur.
We nodigen trouwens ook zelf ieder jaar verscheidene ouders uit voor een bijkomend gesprek. Het gaat tenslotte over
… onze kinderen!
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Toch enkele belangrijke data in de kijker.
Terugkomdag voor de peuters die naar de eerste kleuterklas gaan. We verwelkomen
dan ook de nieuwe eerste kleutertjes: donderdag 29 augustus van 10u tot 12u
Wen-moment van de nieuwe peuters die starten op 2 september 2019: eveneens
donderdag 29 augustus van 10u tot 12u
Eerste schooldag voor alle kinderen: maandag 2 september (de lessen starten om
9u)

Klascontacten: zie de kalender op de website.
Lokale verlofdagen:
maandag 7 oktober 2019
vrijdag 7 februari 2020
Pedagogische studiedagen (Op deze dagen zijn de kinderen thuis.)
Woensdag 27 november 2019
Woensdag 15 januari 2020
Woensdag 18 maart 2020
Openkleuterhuis: zaterdag 1 februari 2020 van 10u30 tot 12u

En op 2 september… fris naar school!
Voor veel kinderen is het
begin van het schooljaar
een gevecht om fris uit
bed te stappen.

Vlaamse lagere schoolkinderen slapen gemiddeld van 21.07 uur tot
6.57 uur. Dat is weinig.

1. Stap liefst tijdens de laatste week van de vakantie

Niet moeilijk als je twee
maanden lang het prut
uit je ogen wrijft wanneer
je dat zelf wil.

Kinderen tussen 6 en 12
jaar zouden gemiddeld
10 tot 12 uur per nacht
moeten slapen.

3. Vermijd afleidingen zoals gsm’s, televisie, laptop, …

Het gevolg: een jetlag.
“Per uur dat een kind
vroeger opstaat, moet je
op een dag aanpassingstijd rekenen”, bevestigt
dokter Stijn Verhulst van
het Slaapcentrum voor
Kinderen in De Standaard.

Omdat kinderen in de
vakantie langer opblijven en ’s morgens later
opstaan, wordt uit bed
komen om naar school
te gaan extra moeilijk.
Wat kan je doen?

al over op schooljaarritme.

2. Maak van de slaapkamer een rustige, aangename
ruimte die voldoende duister is.
op de kamer.

4. Neem voldoende tijd voor rituelen als ‘tanden poetsen’, ‘pyjama aandoen’, ‘verhaaltje lezen’, ‘knuffel
even’ enz… Rek ze niet onnodig lang uit.

5. Wijk niet af van het vooropgestelde uur. Wees kordaat.

6. Maak geen drama als het kind niet kan inslapen,
maar kalmeer het. Zeg wat het kan en mag doen
als het toch nog wakker zou blijven (bv. een boekje
lezen in bed, een slokje water gaan drinken…)
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Welkom!
Roxanne
Geboren op 2 april 2019.
Kleindochter van Pol Delcour en
Inge Van Royen - lid schoolbestuur

Michelle
Geboren op 6 april 2019.
dochter van Evan Van Geele en Hannes Dooms
zusje van Juliette Dooms

Olivia
Geboren op 10 april 2019.
dochter van Tim en Celine Beke - Vermeiren
zusje van Elise en Emelia De Cock

Dankbaar gedenken
Jef Hamels
Overleden op 31 maart 2019
Grootopa van Febe en Jakob De Vreese

Marie-Ange Herpelinck
Overleden op 27 april 2019
Moeder van Angeline Van Achter voorzitter schoolbestuur

Evert Horn
Overleden op 1 mei 2019
Stiefopa van Elise Ghevaert

Hugo Van Hecke
Overleden op 10 mei 2019
Opa van Ibe en Tijs Bonte

Ghislena De Clercq
Overleden op 3 juni 2019
Stiefschoonmoeder van juf Carine
Stiefoma van juf Ilse
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Sponsortocht ten voordele van het ’Rode Neuzen fonds’.
Vlaanderen heeft tijdens Rode Neuzen Dag 2018 massaal een Rode Neus
opgezet en jongeren met psychische problemen het gevoel gegeven dat ze
er niet alleen voor staan.
Het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft
een droom: van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School
maken. Een school die vol trots zegt: “wij geven leerlingen met psychische
problemen alle kansen” en dat nog waarmaakt ook!
Samen met 470 andere scholen hebben ook wij ons als Vrije Basisschool
Zevergem geregistreerd als Rode Neuzen School.
Dankzij onze sponsortocht krijgt het Rode Neuzen Fonds een
extra duit in het zakje om concreet te werken aan de geestelijke gezondheid van
leerlingen.
We zamelden met z’n allen maar liefst € 2.690,29 in!

Dans op school.
Dit jaar werd er op school tijdens de middagsspeeltijd ook gedanst! Er werden 3 groepen gemaakt: kleuters, onderbouw en bovenbouw.
Elke groep mocht een 4-tal keer komen dansen op het grasplein.
Aangezien we dit jaar met drie groepen hebben gewerkt, konden we de dansjes eenvoudiger maken, wat meer herhalen of juist moeilijker maken.
Enkele dansjes die we leerden: waterdans, Yugo : beter bekend als ‘scheepjes varen’, Laïs – smidje, Macarena, piepkenduik, the hucklebuck, de vlegerd, vogeltjesdans, Nijntje op ballet, pinguïndans, ….
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Alle mama’s zwemmen in het water, falderalderiere...
Verslag van de mama van Louic :
Vrijdag 26 April 8u40. De bel gaat op school:
ongeduldige grote zonnen stralen want ‘hun’
mama staat te wachten om samen te gaan zwemmen!
Oei…even geduld want de bus is er nog niet, dan maar even een spelletje spelen om de dag
goed te starten. Giechelende kleuters (en mama’s), meer is er niet nodig om de aandacht af
te leiden en de ochtend goed in te zetten.
De bus is onderweg dus de mama’s vertrekken alvast met de auto naar het zwembad.
Het duurde even maar onze kleuters en juf vonden ook hun weg naar het zwembad.
Dolenthousiaste kleuters springen van de bus en gaan in vlotte pas naar de kleedkamers bij
hun mama’s. Nog nooit gingen de kleren zo snel uit om die zwembroeken/zwempakken en zwembandjes aan te doen..
‘Spetter, pieter pater lekker in het water’, Herman Van Veen kon het niet beter zingen… zoals kleine eendjes
zag je de kleuters in het water zwemmen, kruipen, lopen, spelen,… en bij de mama’s alleen maar blije gezichten…en dan...de glijbaan gaat open…trap op, groen licht, glijden maar……. Wiiiiiiiiiii en PLONS. Zo zag het komende half uur er toch uit want ja, toch niets leuker dan mama de hele tijd meetrekken naar boven om naar
beneden te glijden en dit zo een 10 keer na elkaar. Maar voor die glinsterende oogjes en glimlach van oor tot oor doe je
het toch allemaal.
Moe en voldaan (de mama’s toch) gaan we ons terug omkleden, hier en daar traantjes want natuurlijk willen ze nog niet
uit het zwembad. Maar niet getreurd, deze middag staan de fietsjes klaar voor een ritje door zevergem.
Annelies
Mama Louic
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Papa’s en kleuters op hun best !
Veel donder en regen werd voorspeld. Gelukkig zijn we daar van gespaard
gebleven. De kleuters daarentegen, in hun nopjes door een namiddagje
met de papa, zorgden zeer zeker voor een donderslagje. Een zeer goed
georganiseerde PAPA-dag met een zeer gevarieerd aanbod van spelletjes
en opdrachten.
De kinderen werden in 4 groepjes verdeeld en per kwartier doorgeschoven
naar de volgende uitdaging. Van acrobaat spelen met de papa wat zich
vertaalde in een tiental bewegingen, voor de ene papa al wat moeilijker
dan de andere tot het maken van hun eigen kunststukje met wasco, verf
en zelf het boetseren van een levend wezentje in klei.

Buiten mocht men vlammen met de fiets op een parcours gemaakt door de
papa’s. Ze konden ook de papa dribbelen en goaltjes maken met de bal.
Zelfs de kegels werden bovengehaald en makkelijk omver geworpen door
de kleintjes in volle overgave. Aan de andere kant mochten de papa’s zich
van hun beste zijde laten kennen door tikkertje te spelen op de piratenboot. De eugh en de argh’s lieten zich welgevallen. Natuurlijk kon verstoppertje spelen in het bos niet ontbreken. De kleuters lieten horen dat ze
best al tot behoorlijk veel konden tellen en gingen naarstig op zoek naar de
papa’s om daarna eens de rollen om te keren.
Een aangename pauze met Quick en Flupke (de lieve konijntjes van de
school) was welgekomen en de koekjes en glaasjes fruitsap waren welkom.
Sommige papa’s hadden misschien al wat dorst naar iets anders, maar
nee op een werkdag als deze kon dit niet.

Daarna lieten de kinderen zich nog eens goed gaan op de dansvloer, werden de acrobatie oefeningen door juf Marijke nog
eens voor de eeuwigheid vastgelegd en de fantastische stagediving in rij mocht natuurlijk niet ontbreken, waar zelfs de juf
zich waagde aan een toch geslaagde duik tussen de papa’s.

Het was een fantastische namiddag waar papa’s en kleuters 100% van genoten. Heel veel leuke opdrachten en een goede mix van bezigheden die de papa’s en de kleuters gedreven en enthousiast hielden. Een dikke pluim voor de JUF is hier
zeker op zijn plaats.

Een dikke merci van alle papa’s
en we zijn zeer fier op onze kleuters!
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VBS Zevergem en de Good Planet Challenges!
De opwarming van de aarde, zorg dragen voor ons milieu, … toch wel een hot-item en brandend actueel!
Ook wij met de Vrije Basisschool springen graag op deze kar.
Reeds bij aanvang van het schooljaar schreven we ons in bij Good Planet Challenges.
We namen ons voor om te werken rond 5 challenges.
Allereerst gingen we voor zero afval. Als school vinden we het belangrijk om zo min mogelijk afval te produceren. Kinderen
worden van peuter tot leerling in klas 6 gevraagd om hun koek en fruit in een genaamtekend doosje mee te brengen naar
school. Weg met al dat overbodig verpakkingsmateriaal!
De tweede Challenge die we aangingen is die van eet lokaal fruit. Elke woensdag krijgen alle kinderen een stuk fruit of
groente aangeboden door de school. Zo worden ze allen gestimuleerd om meer fruit en groenten te eten. Heerlijk toch
zo’n appel, peer, wortel of komkommer uit het vuistje?!
De derde challenge: Dikke Truiendag.
Alle kinderen maar ook de ouders werden aangemoedigd om in de mate van het mogelijke met de fiets of te voet naar
school te komen. Alle beetjes helpen… De auto een eindje verder parkeren en het laatste stukje te voet gaan, werd dan
ook heel blij onthaald.
We verzamelden alle (kilo)meters per klas en berekenden vervolgens hoeveel keer we als school rond De Pinte- Zevergem
samen gefietst hadden. Op een grote plattegrond werd onze 25km lange ‘Flandrien-ronde’ visueel voorgesteld. We deden
allemaal samen maar liefst 87 rondes.
Proficiat aan alle leerlingen van de Vrije Basisschool want samen zorgen we voor een beter klimaat!

Op de dag zelf vroegen we om een dikke trui aan te trekken. De kinderen merkten op hoe warm het wel kan worden in de
klas met gewoon een beetje zon en de warmte van de kinderen. De verwarming stond de hele week zo goed als uit en nee
hoor, niemand had het koud!
Op 22 maart namen we dan deel aan de wereldwaterdag.
In het kader van de bewuste campagne ‘iedereen waterdrager’ organiseerden we een actie ‘geef om water, geef (om) een
T-shirt’ op onze school. Jullie brachten heel wat gedragen maar te kleine T shirts mee naar school. Deze kregen een tweede leven dankzij de kringwinkel te Nazareth.
Dankzij deze actie werden we geselecteerd samen met 10 andere scholen. We kregen de campagneprijs, een kaartenset
‘aan de slag met de wereld’ als beloning voor onze inspanningen. Proficiat aan allen die hieraan hun steentje bijdroegen.
En dan de buitenspeeldag op 28 april! Dit was de vijfde en tevens laatste challenge...
Ook hiervoor zetten we ons beste (buiten)beentje voor. Een lesje Frans in open lucht, een wandeling in de dreef, een
zoektocht in het bosje, … Op en top 1 met de natuur!
Met glans geslaagd voor onze Good Planet Challenges!! Bravo!!
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Waarrond werkte de werkgroep Cultuur
binnen onze school het voorbije schooljaar?
Graag zetten we even op een rijtje hoe we samen cultuur konden beleven.
Hier gaan we dan…
- Tijdens de creamiddagen leefden de leerlingen van het 6 de lj zich naar hartenlust
uit binnen het jaarthema ‘Film’.
Hun creatieve kuntstwerken zijn reeds talrijk tentoongesteld tijdens het mosselfeest en zullen nu ook te zien zijn tijdens
het schoolfeest.
- Voor de leerlingen van de lagere school stond het cultuurklasje terug open tijdens de middagpauze, dit op verschillende
dagen doorheen het schooljaar.
- In de klassen kwam cultuur voornamelijk aanbod door de axendieren (poppenspel), het uitbeelden van tableau vivant, een
voorleesnamiddag in eigen klas.
Toneel op school of met de klas op uitstap naar een toneelstuk of een filmvoorstelling gaan stond eveneens op het programma. Hier genoten zowel de kleuters als de kinderen van de lagere school met volle teugen van.
- We zetten alle jarigen van de maand in de bloemetjes: we zongen voor de jarigen, we zetten ze eens in de spotlight door
met de hele school verjaardagliedjes te zingen. Fijne momenten!
Dat was een leuke opdracht die we als werkgroep heel graag onder onze vleugels namen.
- Onze werkgroep cultuur plaatste in samenwerking met andere werkgroepen ook heel wat ‘belangrijke” dagen in de kijker.
O.a. werelddierendag, dag van de jeugdbeweging, dikke truiendag, complimentendag, anti pest-week, wereldwaterdag, buitenspeeldag.
Enkele toffe acties hierbij waren: samen buiten spelen op de buitenspeeldag, een complimentje meegeven aan alle leerlingen, een extra trui aantrekken in de klas, de verwarming een graadje minder zetten, op werelddierendag een trui met
een dier op dragen, op wereldwaterdag een dansje uitvoeren met de hele school.
- De gedichtendag mogen we zeker niet vergeten! Alle klassen kregen een gedicht waarmee ze creatief aan de slag konden gaan in de klas. Nadien droegen
de leerlingen deze gedichten rond in de gemeente. Zo konden ook de
bewoners van de gemeente Zevergem meegenieten van deze prachtige gedichten.
- In de klas maakten de leerlingen allerlei toffe filmpjes die ze tijdens de grote
kring mochten tonen aan de anderen. De fiere gezichtjes spraken boekdelen!
Wat genoten alle leerlingen hiervan!
Werkgroep cultuur

Apotheose
Op maandagnamiddag 17 juni waren de leerlingen van VBS Zevergem druk in de weer…
Doorheen het schooljaar had iedereen al hard gewerkt om de verschillende opdrachten van Jos en Danny tot een goed
einde te brengen.
Door deze opdrachten goed uit te voeren, hadden ze volgende zaken al verdiend: een zaal, een versnapering/drankje en
een scherm. Het enige wat ze nog nodig hadden was een film die ze op het einde van het schooljaar mochten bekijken.
Maar…..die film was gestolen!!!!
Door middel van een groot cluedospel in en rond Zevergem moesten de leerlingen proberen te achterhalen wie, waarmee,
waar en wanneer de film gestolen werd. Zo konden ze de film terugvinden. Na een namiddag vol speurwerk brachten ze dit
uiteraard tot een goed einde en werd de dief (met film) betrapt!
Uiteindelijk kon iedereen genieten van een welverdiende film.
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Nieuw leven in de kleuterschool
Al een tijdje kregen we twee mannelijke, schattige konijnen.
Elke dag werden de konijnen verzorgd, geknuffeld en kregen ze vers water door de kleuters.

In de vakantie mochten ze zelfs op bezoek bij
Jasmientje thuis waar ze ook super verzorgd
werden. De mannelijke konijntjes speelden en
streelden, likten elkaar maar volgens de mama
van Mila was dit om hun dominantie te bepalen.

Tot op een dag….

Donderdagochtend ging juf Marijke naar de
konijntjes om het meegebracht wortelloof te
geven en totaal verrast zag ze toch wel de geboorte van drie schattige jongen?

De twee mannetjes waren dus duidelijk geen twee mannetjes 
De kleuters vonden het fantastisch en hun spontane uitspraak was schitterend!
“dienen papa is toch wel een deugeniet hé, hij heeft zomaar drie baby'tjes gemaakt!”
Ondertussen zijn moeder met de baby’s terug voor verzorging op vakantie.
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Zevergem maakt...

school!

Klusjesdag
Beste ouders, grootouders,…
Beste klussers,
Binnen ons speelplaatsbeleid bepaalden wij een nieuwe speelplaatsinrichting.
Hierdoor zorgen we er graag voor dat onze kinderen optimaal kunnen spelen,
tuinieren, genieten,… op onze speelplaats
Dit heeft tot gevolg dat er heel wat verhuis-, schilder– en timmerwerk aan te pas
komt. Dus alle helpende handen zijn van harte welkom!
Op woensdag 28 augustus en op zaterdag 31 augustus vanaf 9u00
kan je ons een handje komen toesteken.
Weet je niet goed of jij wel de geschikte persoon bent? Spring die dagen gerust eens
binnen om een kijkje te nemen, er is vast wel iets waarbij je kan helpen.
Wie een gereedschapskist kan meebrengen… dit kan altijd handig zijn.

We hopen op een grote opkomst en een gezellige dag!
Juf Ilse
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