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Kwartiermakers!
Tijdens de maand maart hebben alle klassen van het lager de leerlingen bijna
iedere dag ‘vrij’ laten lezen. Ook de juffen en meesters deden mee! Het team
heeft beslist om dit verder te zetten in de toekomst.

Kwartierlezen is zo fijn.
Ik ben blij dat het elke dag zo mag zijn.
We doen het keer op keer een kwartier.
Zo hebben we veel plezier.
We lezen in stilte met soms wat
zonneschijn.
Dat vindt onze juf super fijn!
Met dank aan juf Miek,
Kwartierlezen is zo uniek.
We leven ons in in een boek
Want dat is wat ik zoek.
Al is ons boek gedaan,
Kwartierlezen blijft verder gaan.
Het is heel fijn om op deze school te zijn.
Kyara, Haylie en Janey L6

Terugblik ‘ Den Doodendraad leeft!
In oktober hebben
onze leerlingen van het
derde tot en met het
zesde witte krokusjes
gepland op de grens
tussen België en
Nederland die de
prikkeldraad
symboliseren. Ze staan
nu volop in bloei!

MALAWI en VZW De Olijf!
Op vrijdag 5 april 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 hebben de kleuters workshops en de lagere
school een paasbezinning. Rond de middag is er dan onze sobere maaltijd. De
meester of juf van de lagere school zorgt voor soep met twee sneetjes brood
erbij. Natuurlijk brengt iedereen een kopje of een tas en een eetlepel mee.
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.

MOS Koek en drank en traktaties verjaardagen!
Oproep aan alle ouders. We gaan voor een gezonde school waar kinderen geen snoep
mogen meebrengen. Gelieve de traktaties voor de jarigen te beperken tot een cake,
fruit of een ander gezond alternatief.
Fijn dat er zoveel kinderen zijn met een drankbus en koekendoos. Gelieve hun naam
erop te zetten. De school biedt geen suikerrijke dranken aan tijdens de speeltijden.
Ons kraantjeswater wordt jaarlijks getest.

Striptekenen! Een nieuwe middagactiviteit!
Naast yoga door meester Stany,
creamiddagen bij juf Caroline van
L4, breien of haken bij juf Marina
en juf Caroline (zorgjuf) en de
leeszaal verzorgd door het zesde
leerjaar
komt er vanaf
dit
schooljaar KARIKATUURTEKENEN
bij
als
middagactiviteit.De
leerlingen van het vierde en vijfde
leerjaar krijgen dit jaar en volgend
schooljaar les van een kunstige
kleuterjuf met pensioen, Leen De
Bock.
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L2
L1
LS
L5A, L5B
L1,L2,L3
L1,L2,L3
L2,L3
L6

10.40 Bewegingsopvoeding
13.15 Bewegingsopvoeding
14.40 Weekopening: Voorbereiding paasbezinning
Schoolsportdag
8.45 Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
9.45 De leesouders worden in de watjes gelegd!
10.40 Zwemmen in Zelzate
13.15 Bewegingsopvoeding
Fijne verjaardag juf Karolien!
FRUITDAG
L6
9.00 Infomoment door leerlingen van de Broederschool
Stekene
L1
8.45 Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
L1
9.15 De leesouders worden in de watjes gelegd!
L1
10.30 Deken Geert op bezoek in het eerste leerjaar.
WK1
10.30 Peuterspeelvoormiddag in de Nijntjesklas
KA
11.00 Peuterspeelvoormiddag in de Wiebeltjesklas
Geniet van je verjaardag meester Paul!
L5A, L5B
Schoolsportdag
KS
VM Paaseitjes rapen!
L3
Bewegingsopvoeding
L4
9.45 Bewegingsopvoeding
13.15
L1
8.30 Zwemmen in Hulst
LS
9.00 Paasbezinning door L4 met deken Geert
KS, LS
Sobere maaltijd + Malawi-dag!
START VAN DE PAASVAKANTIE !

Hiep, hiep, hoera juf Veerle C!

Proficiat met jullie huwelijk, juf Claudia en Jeroen!

Witte donderdag…
Goede vrijdag…
Stille zaterdag…
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VROLIJK PAASFEEST !
Paasmaandag en laatste dag van de paasvakantie.
L1,L2,L3
8.45 Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
L2,L4
10.40 Zwemmen in Zelzate
L3
13.15 Bewegingsopvoeding
FRUITDAG
L1
Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
8.45
L4
8.45 Bewegingsopvoeding
L6
10.40 Bewegingsopvoeding
L5
13.15 Bewegingsopvoeding
LS
PROJECTDAG STEM
Instapviering eerste communicanten met doopsel van Tibo
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WK1 en WK2,3
L2
L1
KS,LS
L1,L2,L3
L2,L5
L6

VM
10.40
13.15
14.40

Sportdag
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Weekopening in groen, blauw, oranje, rood en paars
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
8.45 Zwemmen in Zelzate
10.40 Bewegingsopvoeding
13.15
FEEST VAN DE ARBEID. GEEN SCHOOL!

Zondag 5 mei Opendeurdag-Meimarktcafé
We hopen op een mooie stralende lentedag waarop we veel volk mogen verwachten op
onze meimarktcafé van 10.00u.-17.00. Die dag staan ook de deuren open van onze
kleuterklassen en het eerste en tweede leerjaar. Bewonder de mooie foto’s van onze
STEM-dag op onze website en aan de ramen van de klassen.
Zowel de kleuters als het lager organiseren een STEM-dag met een waaier van
activiteiten rond Sience-technologie-engeneering en mathematics.

Lief en leed
Drie schattige baby’s geboren:
Tharo (KC) heeft een zusje Tess ! Silviano heeft een broertje Xantho
(KA) en Jaxx (KA) heeft een zusje Jaimey!

We delen in het verdriet van het overlijden van de overgrootmoeder
Suzanne Kuypers van Matisse (L4) en Emilia (L2)

