
 

 

Nieuwsbrief 01.06.2021 

Beste ouders,  

 

Het schooljaar loopt alweer op zijn einde, de laatste maand ervan is ondertussen begonnen.  

Het werd opnieuw een jaar met heel wat coronaperikelen, al viel de schade wat betreft verloren lestijden al 

bij al mee. Toch werden we regelmatig geconfronteerd met afwezige leerkrachten en leerlingen, wat toch 

een invloed had op het welbevinden van sommige leerlingen en de mate waarin de leerstof behandeld en 

verworven werd. 

De huidige tendens geeft ons alvast moed dat we volgend schooljaar eindelijk opnieuw een ‘normaler’ 

schooljaar tegemoet gaan, waarin we ook weer de wereld buiten de schoolmuren zullen kunnen verkennen 

met onze leerlingen en waarin ook de ouders weer meer ongedwongen naar school zullen kunnen komen.  

Een ongedwongen babbeltje met een leerkracht, een klasactiviteit helpen ondersteunen, uw kind zien 

schitteren op het schoolfeest, … zijn zaken die we toch al een tijdje moeten missen. Ook wij als schoolteam 

kijken hier erg naar uit. 

 

Belangrijk :  

De laatste 2 dagen zullen er geen warme maaltijden meer geserveerd worden. We vragen iedereen om een 

lunchpakket en water mee te brengen. 

 

De school eindigt op woensdagmiddag 30 juni om 11u40.  

Er is die dag geen naschoolse opvang voorzien, we vragen dan ook jullie kind(eren) te komen ophalen tegen 

12u00. 

 



Voorbije activiteiten 
 

MOS 

 

Schooltuin :  

We konden er door de koude lente pas laat mee beginnen, maar ondertussen zijn de meeste klassen druk in 

de weer met planten en zaaien. De schooltuin geraakt stilaan vol gezaaid en –geplant, de radijsjes, lente-ui 

en tomaten groeien alvast al prima.  

Het onderhoud van de tuin wordt alvast een hele klus voor de kinderen, want dit behelst toch heel wat 

taken : onkruid wieden, water geven wanneer nodig, de tuingrond losmaken en harken, … Het MOS-team 

zal de kinderen hierbij met raad en daad bijstaan, zodat ze hierin kunnen groeien. 

Oproep :  

We zijn nog op zoek naar enkele ouders/grootouders die tijdens de zomervakantie de schooltuin willen 

onderhouden.  

Wil je hierbij helpen ? Neem dan zeker contact op met de directeur (056/719222).  

Mooimakers :  

Onze school werkt al verschillende jaren mee met ‘Mooimakers’, waarin het zwerfvuil op zowel het 

schooldomein zelf als in de omliggende straten wordt opgeruimd.  

            

 

 

STEM 

 

Sedert januari zijn we gestart met het aanbieden van lessen techniek volgens het technisch proces. Naast 

‘techniek maken’ maakten we nu kennis met ‘techniek begrijpen’. 

De kinderen reageren alvast heel enthousiast. 

 

 



Komende activiteiten 
 
Dinsdag 1 juni 2021 :  

Schoolbabbels 

Vrijdag 4 juni 2021 :  

Zwemmen K3, L1A en L1B 

Dinsdag 8 juni 2021 :  

Kinderboerderij K2A 

Vrijdag 11 juni 2021 :  

Zwemmen L2, L3 en L4 

Van maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni 2021 :  

Herhalings- en toetsenweek 

Dinsdag 15 juni 2021 :  

Schoolbabbels 

Vrijdag 18 juni 2021 :  

Zwemmen K3, L1A en L1B 

Maandag 21 juni 2021 :  

Kinderboerderij K1A en K1B 

Vrijdag 25 juni 2021 :  

Zwemmen L2, L3, L5 & L6 

Maandag 28 juni 2021 :  

Sportdag 

Dinsdag 29 juni 2021 :  

Oudercontact 

Woensdag 30 juni 2021 :  

Laatste schooldag (tot 11u40) 

Er is geen naschoolse opvang , we vragen u om uw kind tegen 12u00 te komen ophalen. 

 

 

 

 

 

 



Schoolmenu 
 

 

 

Dinsdag 1 juni 2021 

Soep: tomatensoep met 

balletjes 

Groente : bloemkool in 

kaassaus 

Vlees, vis en omelet : 

kalkoenlapje 

- Vegetarisch: Provençaalse 

sojaschijf met vegetarische  

saus 

- Zonder varkensvlees: 

kalkoenlapje 

Zetmeelproducten : 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

Donderdag 3 juni 2021 

Soep: wortelsoep 

Groente : groentemacedoine 

Vlees, vis en omelet:  

vol-au-vent met champignons 

- Vegetarisch: vegetarische 

vol-au-vent met champignons  

- Zonder varkensvlees:  

vol-au-vent met champignons 

Zetmeelproducten : frieten 

Vrijdag 4 juni 2021 

Soep: courgettesoep 

Vlees, vis en omelet:  

visblokjes Napolitaans 

- Vegetarisch: vegetarische 

Napolitaanse macaroni  

- Zonder varkensvlees: 

visblokjes Napolitaans 

Zetmeelproducten: macaroni 

 

Maandag 7 juni 2021 

Soep: tomaatgroentesoep 

Groente : boontjes gestoofd 

Vlees, vis en omelet: 

boomstammetje 

- Vegetarisch: kaas 

spinazieburger met Spaanse 

saus 

- Zonder varkensvlees: 

boomstammetje 

Zetmeelproducten : 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

Dinsdag 8 juni 2021 

Soep: wortel pastinaaksoep 

Vlees, vis en omelet: kipfilet 

met currysaus en groenten 

- Vegetarisch: vegetarische 

balletjes in currysaus met 

groenten 

- Zonder varkensvlees: kipfilet 

met currysaus en groenten 

Zetmeelproducten : rijst 

 

Donderdag 10 juni 2021 

Soep : kervelsoep 

Groente : schorseneren in 

bechamel 

Vlees, vis en omelet : 

gevogelte chipolata 

- Vegetarisch : vegetarische  

goulash met groenten 

-Zonder varkensvlees :  

Zetmeelproducten : 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

Vrijdag 11 juni 2021 

Soep : bloemkoolsoep 

Vlees, vis en omelet : 

kalkoenlapje 

- Vegetarisch : Oriëntaalse 

kefta met soja kurkumasaus 

- Zonder varkensvlees : 

kalkoenlapje 

Zetmeelproducten : stamppot 

van broccoli 

Saus : vleesjus 

 

Maandag 14 juni 2021 

Soep: courgettesoep 

Vlees, vis en omelet: spaghetti 

bolognaise 

- Vegetarisch: vegetarische 

spaghetti bolognaise 

- Zonder varkensvlees: 

spaghetti bolognaise met 

kippengehakt 

Garnituur : gemalenkaas 

Dinsdag 15 juni 2021 

Soep: broccolisoep 

Groente : erwten en wortelen 

gestoofd 

Vlees, vis en omelet : kipfilet 

- Vegetarisch: vegetarische 

taco met roomsaus curry veg 

- Zonder varkensvlees: kipfilet 

Zetmeelproducten : 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

 

Donderdag 17 juni 2021 

Soep: tomatensoep met 

balletjes 

Vlees, vis en omelet: 

Bourgondisch stoofvlees 

- Vegetarisch: vegetarisch 

Bourgondisch stoofvlees 

- Zonder varkensvlees: 

kalkoenstoofvlees 

Zetmeelproducten : frieten 

 

Vrijdag 18 juni 2021 

Soep: wortelsoep 

Groente : appelmoes 

Vlees, vis en omelet: witte 

pens 

- Vegetarisch: linzen prei carré 

met sojasaus 

- Zonder varkensvlees: witte 

pens 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 



Maandag 21 juni 2021 

Soep : tomaatgroentesoep 

Groente : zuiderse 

groentenmix 

Vlees, vis en omelet : 

varkensburger 

- Vegetarisch : Provençaalse 

sojaschijf met vegetarische saus  

- Zonder varkensvlees : 

gevogelte burger 

Zetmeelproducten : 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

Dinsdag 22 juni 2021 

Soep : wortel pastinaaksoep 

Vlees, vis en omelet : kaassaus 

met ham en broccoli 

- Vegetarisch : kaassaus 

vegetarisch met broccoli 

- Zonder varkensvlees : 

kaassaus met ham en broccoli 

Zetmeelproducten : macaroni 

Garnituur : Gemalen kaas 

 

 

Donderdag 24 juni 2021 

Soep: dagsoep 

Vlees, vis en omelet: 

rundsravioli  

- Vegetarisch: vegetarische 

balletjes in tomatensaus met 

groentjes 

- Zonder varkensvlees: 

vegetarische spaghetti 

Garnituur : gemalen kaas 

 

Vrijdag 25 juni 2021 

Soep: dagsoep 

Groente : snijbonen gestoofd 

Vlees, vis en omelet: 

kippenoester BBQ 

- Vegetarisch: vegetarische 

taco met roomsaus curry veg 

- Zonder varkensvlees: 

kippenoester BBQ 

Zetmeelproducten: 

natuuraardappelen 

Saus : vleesjus 

Maandag 28 juni 2021 

Geen warme maaltijd 

Dinsdag 29 juni 2021 

Geen warme maaltijd 

  

 


