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Laat je STEM horen!
Eddy en Freddy zetten de denkmachine op de hoofden
van Juul (KA) en van juf Brigitte. Meteen kwamen er
beelden tevoorschijn van prachtige peuteractiviteiten
rond allerlei onderdeeltjes van ‘het weer’. De zesde
klas krijgt nu de opdracht op zoek te gaan naar welke
aspecten van STEM er in verschillende beroepen
terug te vinden zijn. Ze bezochten alvast het
‘Beroepenhuis’ in Gent en gaan ook in de klas verder
aan de slag. Goed bezig, Eddy en Freddy!

Workshop haken en breien… een succes!
Op maandagmiddag tussen 12.30 en 13.00 krijgen
de kinderen van de bovenbouw – die zich hiervoor
inschreven – de kans om bij juf Caroline D en juf
Marina te leren haken of breien. En neen. Dit is
geen meisjesaangelegenheid 😊. Er wordt door
iedereen naarstig en met véél plezier aan een
individueel project gewerkt. Om trots op te zijn!

Malawi en VZW De Olijf
Op vrijdag 30 maart organiseren we onze jaarlijkse Malawi-dag ten voordele van de
Lozwati-school. We verwachten de leerlingen in Malawi-outfit, zoals we dat de vorige
jaren ook al deden. Kom dus naar school met een kleurrijk hemdje of kleedje,
kralenkransen, wikkelrokken, hoofddoeken, op blote voeten, op teenslippers of
sandalen… en voel je die dag op en top Afrikaans! In de voormiddag werken we naar
onze sobere maaltijd toe. De meester of juf van de lagere school zorgt voor soep met een
sneetje brood erbij. Natuurlijk brengt iedereen een kopje of een tas en een eetlepel mee.
Ook de kleuters vieren op hun manier Malawi-dag.. De kinderen van de lagere school
kunnen in de namiddag voor bijzondere workshops kiezen. Die worden door de juffen en
meesters gegeven. Op http://pasparou.weebly.com/lozwatischool.html kan je alles
nalezen over het project van Pasparou dat we elk jaar weer met veel enthousiasme
steunen. Ook VZW De Olijf in Stekene willen we – net als vorig jaar – een duwtje in de
rug geven. Een deel van de verzamelde centen is dan ook voor hen.

Zwembad Wachtebeke gesloten… wat nu?
Door (ver)bouwwerken zal vanaf maart het binnenzwembad in Puyenbroeck voor meer dan
een jaar sluiten (tot oktober 2019!) en kunnen wij met het tweede tot en met het zesde
leerjaar niet meer gaan zwemmen op dinsdag. Vanaf juni kunnen we terecht in het
verwarmd buitenzwembad. De kinderen van het tweede, derde en vierde leerjaar gaan
vanaf maart afwisselend met het eerste leerjaar op vrijdag mee zwemmen in Hulst. De
leerlingen van het tweede, vijfde en zesde leerjaar krijgen afwisselend extra turnlessen
op dinsdag. Op www.koewacht.be is de kalender via ‘planning en kalender Gimme’ ook terug
te vinden.

We blijven verzamelen… wie helpt?
In samenspraak met het Belgisch Centrum voor Geleidehonden te
Tongeren, hebben vrijwilligers een actie opgestart om verenigingen
op een ludieke manier te helpen. Dit initiatief bestaat uit de verkoop
van ingezamelde plastic dopjes aan verschillende plasticverwerkende bedrijven. Onze school doet mee met het inzamelen van
plastieken dopjes. Op www.dopjesactie.be en op www.geleidehond.be
lezen jullie er alles over. Gewoon doen! De Zonnebloem verzamelt ook
kleine-huis-tuin-en keukenbatterijen voor Bebat waarmee we punten
kunnen sparen. Die punten kunnen dan weer ingezet worden voor
waardevol didactisch materiaal.
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Geniet van een gezellige verjaardags-zondag, juf Annabelle!
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Juf Sharina doet stage t.e.m. 12 maart
Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
Bewegingsopvoeding
Juf Charlotte helpt op het kleuterfeest
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Toeters en bellen voor de jarige juf Marlies!
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Juf Charlotte helpt op het kleuterfeest
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Crea-middag bij juf Caroline VDL in 4B
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Frank Pollet vertelt in de bib van Stekene
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Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Proficiat met je verjaardag, juf Liliane
L1, L2
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Zwemmen in Hulst
L6
12.30
Crea-middag bij juf Caroline VDL in 4B
De zomertijd gaat in!
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Juf Charlotte doet heel de week stage
Juf Julie doet stage
Bewegingsopvoeding
Crea-middag ‘Breien en haken’ bij Marina en Caroline D
voor wie inschreef
PEP-dag in Sint-Niklaas en juf Sharina gaat ook mee
Juf Julie doet stage
Juf Silke doet stage
Schoolsportdag
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
De leesouders worden getrakteerd!
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
Peuterspeelvoormiddag
Poppenklets op school!
Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
De leesouders worden getrakteerd!
Schoolsportdag
Bewegingsopvoeding
Tandemlezen
Leeszaal in de turnzaal
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Bezinning Goede Vrijdag
Sobere maaltijd + Malawi-dag!

Stille Zaterdag
DE PAASVAKANTIE GAAT VAN START…

Jeugdboekenmaand!
Neen… geen Jeugdboekenweek maar een hele
maand lang jeugdboekenplezier en wel rond
het thema: “Eureka”. Onder de noemer
'Eureka!' heeft de Jeugdboekenmaand het
van 1 tot 31 maart 2018 over de
evolutietheorie, over fleece truien en over
gesmeerde fietsen. In boeken, natuurlijk. Ze
wil weten hoe de wereld in elkaar zit, hoe de
dingen werken en waarom, en wie wat waar
wanneer en hoe uitgevonden heeft. Eerst zijn
er een heleboel vragen. Nieuwsgierig zijn.
Willen weten. Zoeken. Kijken. Iets proberen.
Uitvinden. Ontwerpen. Mislukken. Opnieuw
proberen. Eureka is het feestje dat daarbij
hoort.
Op http://www.jeugdboekenweek.be kan je
alles nalezen. De moeite waard!
Op zaterdag 24 maart kan je in meer dan 20 boekhandels
terecht voor Kinderboekendag! Meer dan 50 auteurs en
illustratoren zorgen voor een spetterend programma op
verschillende locaties. Het volledige programma en meer
info vind je binnenkort op www.kinderboekendag.be.

Lief en leed
Op 29 januari verwelkomde Karen Dierickx – onze
verpleegster van het CLB – haar zoontje Miel. Mama Karen,
papa Jan Coppens en de kleine Miel stellen het prima.
Sam Akkermans (L3) kreeg er op 2 februari een lief
broertje Aaron bij. Super trots is hij… en terecht!
Meester Sander werd op 15 februari papa van een flinke zoon Wolf. Ook mama Margriet
en zusje Lotte zijn in de wolken met die prachtige baby. We wensen hen veel geluk!
We vierden graag mee
met Wendy en Jonas, de
mama en papa van Yliana
(4A) en Lana (L2). Op 24
februari gaven zij elkaar
hun ja-woord. Het werd
een warme en liefdevolle
dag. Een hele dikke
proficiat gewenst!

Op 1 februari nam juf
Leen Perdaen samen met
haar familie afscheid
van haar lieve meter.
Augusta Naudts werd
84 jaar

