
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Kronkeldiedoe 
 
Op 14 maart beleefden onze kinderen 
van het eerste en tweede leerjaar een 
sportieve kronkeldiedoe-voormiddag in 
Keerbergen. De sporthal was 
omgetoverd tot een heus 
“sportspeelpaleis”. De ganse 
voormiddag konden de kinderen er 
naar hartenlust klimmen, springen, 
steppen, circustechnieken oefenen,… 
Ze leefden zich uit op het superhoge 
springkasteel en kronkelden zich een 
weg door de “kronkeldiedoe-rups”. 
Genoten hebben ze! Bedankt nogmaals 
mama’s en papa’s voor het vervoer! 

Ikanda - iedereen heeft talenten 
 
Op donderdag 28 maart is het zesde 
leerjaar met de bus naar IKANDA in de 
Brabanthal geweest. Er werd een  
reuze-show opgevoerd. Verschillende 
BV’s kwamen praten over hun talenten. 
Ook wij maakten op voorhand een 
t-shirt met daarop onze talenten. Tijdens 
de middag waren er veel workshops 
waar we ons kunnen konden tonen. 
Kortom, het was een keileuke dag! 

Wist je dat? 
 

• Tijdens de verkeersweek de leerlingen hun fiets 
mogen pimpen? 

• Er al druk geoefend wordt voor het schoolfeest? 
• Het op 11 mei eerste communie is? 
• De speelplaats enkele toestellen rijker is? 
• De verkeersweek start op maandag 22 april? 

Vastenvoettocht 2013 

Proficiat!! 
We zamelden €4097,07 in voor het 
goede doel. De ene helft gaat naar 
jeugdwerking ’t Lampeke in Leuven, 
het andere deel gaat naar het weeshuis 
in Wroclaw, Polen. 
Jullie deden weer allemaal enorm jullie 
best! Dankjewel!! 

Villa Pilla? 
Het tweede leerjaar is op donderdag 28 maart op 
uitstap naar Villa Pilla in Tienen geweest. Daar 
hebben ze een bezoekersparcours gevolgd om op 
een leuke manier alles over de batterij en energie te 
ontdekken. Ze hebben een animatiefilm bekeken, 
zelf proefjes mogen uitvoeren, een kijkje mogen 
nemen bij de sorteermachine van Bebat zelf en aan 
een leuke quiz meegedaan. Dankzij een toffe gids 
en een heleboel interessante opdrachten weet het 
tweede leerjaar nu alles over de batterij! 

  
HERINNERING 

 
Schoolfeest:4 mei 2013 

Inschrijvingen 
 
Vanaf 2 mei kan iedereen 
inschrijven. 
Opgelet: inschrijven kan 
alleen tijdens de 
schooluren en met SIS-
kaart van het kind. 

IMEC 
 
De begeleiders legden ons 
uit wat we gingen doen:  
2 workshops en een 
rondleiding .  
Het was heel leuk en 
interessant en we hebben 
ons geamuseerd !!!!! 
Eigenlijk onderzoekt 
imec alleen dingen, het is 
een onderzoekscentrum. 
Wij hebben ook iets 
onderzocht: een 
elektrische stroomkring 
en een zonnepaneel.  
Robbe en Kirsten. 

 
Voor je agenda 

 
16/04 oudercontacten kleuters (behalve derde kleuterklas) 
17/04 oudercontacten kleuters (behalve derde kleuterklas) 
22/04 fietscontrole 6e lj 
23/04 meester op de fiets (3e en 4e lj) en 

mobiel verkeerspark (5e en 6e lj) 
23/04 info zeeklas 19.30 uur 
24/04 fietsexamen 6e lj 
25/04 veilig oversteken voor het 1e lj 
26/04 verkeerswandeling 2e lj 
30/04 schoolfotograaf 


