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Met Otje en Tos…
Tos – moe van al het sporten – deed een middagdutje in
de bolletjeskamerjas van Otje Die vond dat best raar.
Ze rinkelde Tos wakker en kon hem overtuigen om met
haar een paar oefeningen ochtendgymnastiek te doen.
Dàt wordt meteen de nieuwe opdracht voor alle kinderen
van onze school. De kleuters van juf Judith en het
tweede leerjaar van juf Karolien nemen met plezier de
uitdaging aan om in de ochtend iedereen aan het sporten
te krijgen. Intussen zaten ook de kleuters van juf Roos
en de kinderen van L5 niet stil. Ze werkten samen aan
een foto-fit-o-meter die we met z’n allen mogen
uitvoeren op de speelplaats. De “personal coaches” van
het vijfde leerjaar staan klaar om alle kinderen
individueel te begeleiden. Wat een luxe! Tos heeft er
alvast baat bij. Het is hem intussen gelukt om 13
sprongen uit te voeren. Wat een prestatie. Het gaat
vooruit! Goed gedaan, Tos! En natuurlijk… flink
gesupporterd, Otje!

Feest in het Zonnebloempje!
Op zondag 23 april gaat in het Buurthuis het schoolfeest van het Zonnebloempje door.
Zowel om 12.00 als om 17.30 kan je genieten van lekkere vol-au-vent, stoofvlees of een
visschotel. Mét frietjes! Je kan jezelf trakteren op een heerlijk ijsje of een stukje
gebak. “Om 15.00 vergasten de kleuters iedereen op een circusvoorstelling met leeuwen,
acrobaten, koorddansers, olifanten en goochelaars… dit onder het gespetter en
getetter van een fanfare” (aldus de juffen van de Kruisstraat 😊)
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Paasvakantie gaat van start. Opgepast voor aprilvissen 😊!
Hiep hiep hoera voor juf Karolien!
Een fijne verjaardag gewenst, meester Paul!
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Juf Veerle viert haar verjaardag!

Pasen
Geen school op Paasmaandag!
KA
Juf Shauni doet stage t.e.m. 21 april
KE
Juf Melissa doet stage t.e.m. 21 april
L1, L2, L3
8.45
Welkom, leesouders voor het dinsdaglezen
L2, L6
10.00
Tandemlezen
L2, L3
10.40
Zwemmen in Wachtebeke
L6
13.15
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
Proficiat aan de jarige juf Judith en aan onze
preventie-adviseur Leen De Vuyst!
L1
11.30
Welkom leesouders voor het woensdaglezen
SECRETARESSEDAG 
L1
Juf Sabrina doet stage
KS
VM
Medisch schooltoezicht van deel 2 van de 2e kl
L4B
8.45
Bewegingsopvoeding
L4A
9.35
Bewegingsopvoeding
L3
10.40
Bewegingsopvoeding
L5
13.15
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
L1
13.15
Bezoek aan de Verbeke Foundation
L1
8.30
Zwemmen in Hulst
L6
13.15
Doe-dag in de Broederschool in Stekene
Kindviering voor de eerste communicanten in de kerk van Moerbeke om 18.00
Schoolfeest in de Kruisstraat!
WK123
Lokale verlofdag
KE
Juf Melissa doet stage t.e.m. 28 april
KA
Juf Shauni doet stage t.e.m. 28 april
L1
10.40
Bewegingsopvoeding
L2
13.15
Bewegingsopvoeding
LS
14.40
Weekopening start projectweken
L1, L2, L3
8.45
Welkom, leesouders voor het dinsdaglezen
L2, L5
10.40
Zwemmen in Wachtebeke
L3
13.15
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
L2
Juf Emma doet stage t.e.m. 28 april
L1
11.30
Welkom leesouders voor het woensdaglezen
Wereldwaterdag
L6
8.45
Bewegingsopvoeding
L5
10.40
Bewegingsopvoeding
L4
13.15
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
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L5
L1
L6

8.30
12.30

Het vierde rapport wordt uitgedeeld!
Kookproject
Zwemmen in Hulst
Crea-middag bij juf Caroline in 4B

29
30

Koninklijk ontbijt
Met de leuze “Ontbijt als een koning, lunch als
een edelman en dineer als een bedelaar”,
knippen Otje en Tos op donderdag 4 mei het
figuurlijke lint door voor een koninklijk ontbijt
op onze school. Wie goed ontbijt kan zich
beter concentreren, is niet zo snel moe,
verlaagt de kans op overgewicht, is minder
gevoelig voor hart- en vaatziekten en heeft een
gezonder cholesterolgehalte. Dit gezond
ontbijt past perfect in het project “Fit en
gezond de schoolweek rond”. Njammie!

Sporten is tof!
Op woensdag 19 april kunnen de kinderen van L5 en L6 zich uitleven in een ‘acht tegen
acht’ voetbalwedstrijd’ op de voetbalpleinen in Sinaai.! Op woensdag 3 mei zijn dan weer
alle leerlingen van de lagere school welkom op de interscholen-atletiekmeeting op de
gemeentelijke atletiekpiste te Stekene. Dit is een organisatie van het gemeentebestuur
Stekene in samenwerking met de plaatselijke atletiekclub. Het programma bestaat als
vanouds uit:
- 60 meter sprint en verspringen voor L1 en L2
- 60 meter sprint + 600 meter lopen + verspringen voor L3 en L4
- 80 meter sprint + 800 meter lopen + hoogspringen + hockeybal voor L5 en L6
Allen daarheen!

Een hart voor Malawi en voor VZW Olijf
Op het einde van de Malawi-dag zal het spaarpotje voor het plattelandsontwikkelingsproject én onderwijs van het plaatselijke schooltje in Kafukule in Malawi weer mooi
gevuld zijn. De opbrengst van de sobere maaltijd en de verkoop van de manda’s zal
samen met twee derde van de opbrengst van de sponsortocht naar dit project gaan. Dit
jaar denken we ook aan mensen in nood in onze eigen buurt. Een derde van de centjes die
we bijeen sprokkelen tijdens de sponsortocht, gaat naar VZW De Olijf in Stekene. Deze

VZW stelt zich tot doel morele en materiële steun te verlenen aan kansarmen in
Stekene door het bieden van een ontmoetingsruimte, door voedselondersteuning te
voorzien en door het bieden van aangepaste vormingsdagen- of sessies. Hiervoor wordt
samengewerkt met diverse partners waaronder het gemeentebestuur en het OCMW van
Stekene. We zijn blij dat ook de Zonnebloem een steentje kan bijdragen!

Het nieuwe speeltuig!
Dit nieuwe speeltuig
wordt
binnenkort op de oase in de lagere
school geplaatst! Onze klusjesman
Mario start in de paasvakantie
met de voorbereidende werken.
Het wordt een toestel met tal van
mogelijkheden en uitdagingen.
Wat zijn wij nieuwsgierig! En wat
wordt dit REUZE tof spelen.
Joepieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

Lief en leed
We ontvingen het ontstellende nieuws dat onze oud-leerling Jacob
De Klerk, geboren op 3 maart 2003, op 20 februari overleed. Jacob
zat tot het einde van het schooljaar 2014 op onze school. We zijn in
gedachten bij zijn ouders en ook bij zijn zusjes Anouk en Manouska.
Rust zacht, Jacob. We zullen je niet vergeten.
We leven mee met het verdriet van juf Hilde (L1) en haar familie. Op
28 maart namen ze afscheid van haar lieve mama Maria Herman die
op 88-jarige leeftijd overleed. We wensen hen allen veel sterkte en
verbondenheid.
Ook op 18 maart is Jean-Pierre Heyndrickx van ons heengegaan. Hij
was de opa van Lotte Cappaert (L2) en van oud-leerlingen Ilke en
Ienne en werd 72 jaar. We denken aan hen.
Amber (L5) en Xander (KC) kregen er op 7 maart een
broertje bij. Het toffe kereltje kreeg de naam Jasper
Godefridis. Hij is meteen ook het nieuwe neefje van onze
juf Eefje. We wensen de hele familie veel geluk.
Wat zijn we heel blij voor juf Marlies en haar man Tom!
Op 16 maart werd hun zoontje Guus Celie. geboren. Grote
zus Mien (WK1) is super trots! En dat straalt ze van kop
tot teen uit!

