
Beste iedereen,

Een flink stuk ligt sedert nieuwjaar 

al achter ons. En als de periode voor 

de krokus lang was, dan betekent dit 

dat we heel vlug doorheen het deel 

naar de paasvakantie zullen vliegen.  

Gordels vast dus, want het schooljaar 

raast als een sneltrein voorbij…

Ignace Degryse, directeur

Ilse Berteloot, adjunct-directeur

MELD JE AAN! 
Vanaf 1 maart zijn ook de aanmeldingen 
begonnen voor de kinderen die volgend 
schooljaar bij ons willen starten. Dit 
is nu het geval voor kandidaat-
peutertjes geboren in 2017, maar ook 
andere kinderen die willen starten moeten 
zich aanmelden.  

Op deze manier slagen we er met alle 
Roeselaarse basisscholen in om geen 
wachtrijen en overnachtingen te moeten 
trotseren. De aanmeldingen lopen tot 
29 maart en ook kinderen die al broers 
of zusjes op school hebben, moeten zich 
aanmelden. Het spreekt wel voor zich 
dat deze groep voorrang heeft om zich 
daarna te kunnen inschrijven. In de loop 
van april worden de ouders op de hoogte 

gebracht waar ze de kinderen kunnen 
inschrijven en in de maand mei kunnen de 
ouders hun kind dan effectief inschrijven 
in de school die hen werd toegewezen. 

Ben je niet aangemeld, dan moet je wach-
ten tot eind mei om je kind in te schrijven. 
Dit voor zover er nog plaats is in de school 
van jouw keuze. Vergeet dus zeker niet 
om de aanmelding in orde te maken!

BINNENKORT OUDERCONTACT 
Straks zijn er bij ons op school ook weer 
oudercontacten. Voor het 3de kleuter 
en het 6de leerjaar zijn dit oudercontac-
ten bedoeld voor alle kinderen/leerlin-
gen. Deze groepen staan dan ook op de 
vooravond van een belangrijke overstap 
binnen de schoolloopbaan.  

De ouders van het 3de kleuter met kin-
deren die straks naar het eerste leerjaar 
mogen, de ouders van het 6de leerjaar 
met leerlingen die de stap zullen zet-
ten naar het secundair onderwijs. En 
zeker voor deze laatste groep is door de 
hervormingen binnen het secundair on-
derwijslandschap toch heel wat nieuws 
onder de zon. Via de leerkrachten van 

het 6de en de zorgcoördinator wordt 
een degelijke BASO-fiche opgemaakt 
om een misschien moeilijke schoolkeuze 
te helpen maken.  

Voor de andere klassen houden wij met 
de paasvakantie ‘selectieve’ ouder-
contacten. De klasleerkracht nodigt de 
ouders uit voor de kinderen waarvan 
wij het nodig vinden. Word je niet uit-
genodigd en wil je toch graag langsko-
men, neem dan zeker contact op met 
de klasleerkracht. Krijg je een vraag 
om langs te komen, maak dan zeker 
een afspraak.  Natuurlijk zijn er op het 
einde van het schooljaar nog eens ou-
dercontacten voor iedereen. Behalve 

voor de ouders van de zesdeklassers, 
jullie zien we graag op de proclamatie!
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Tijdens de donkerste maanden 
organiseerde onze oudervereniging 
Vleugels terug een fluo-actie.
Op onverwachte momenten stonden 
ze aan de schoolpoort en konden de 
kinderen een stempel verdienen.  
Had je 10 keer je fluo-jas aan?  Dan 
mag je op 5 april deelnemen aan het 
gezond ontbijt!
Dit jaar waren dat 55 kleuters en 229 
leerlingen van het lager. 

Als school steunen we deze actie 
enorm want WIJ ZIEN JULLIE GRAAG! 

Dankuwel Vleugels voor de 
organisatie!

FLUO-ACTIE         

SCHOOLFEEST  
‘CIRCUS OCTOPUS’
Tataratata!
We nodigen jullie graag uit op ons jaarlijks 
schoolfeest. Met trots stellen we het 
thema van dit jaar voor…  
CIRCUS OCTOPUS.

Dit jaar zullen de kleuters het beste van 
zichzelf geven tijdens de show. Natuurlijk 
is er na de show terug randanimatie voor-
zien voor klein en groot. 

De speelplaats wordt omgetoverd tot een 
gezellig terras. ’s Avonds kan iedereen 
smullen van de heerlijke BBQ van Vleugels.

MAART
04/03 - 08/03   Krokusvakantie
11/03 instap nieuwe peuters
14/03 L4AB De Spil
14/03  L1ABC Bezoek SASK
18/03 L3A Arhus
19/03 L1A Arhus
 L5AB De Spil
27/03 Themavoormiddag
25/03 L2ABC Honkie Tonkie
26/03 L1B Arhus
28/03 L4A Arhus
29/03 Sobermaal Lager

APRIL
01/04 L4AB Alles met de bal
02/04 L1C Arhus
 Sponsoractiviteit lager
03/04 Oudercontact 3e kleuter en 6e 

leerjaar – andere klassen selec-
tief oudercontact

04/04 L3B Arhus
04/04 Oudercontact 3e kleuter en 6e 

leerjaar – andere klassen selec-
tief oudercontact

05/04 K2+K3 Rollebolle
05/04 Fluo-ontbijt door Vleugels
08/04 - 19/04   Paasvakantie
22/04  Paasmaandag
23/04 instap nieuwe peuters

KALENDER

WEEK TEGEN PESTEN 
Tijdens de Vlaamse Week tegen pesten zagen we overal  
stippen verschijnen op school: aan de ramen, aan de klas- 
deuren, op onze handen, …  

Met de actie ‘STIP IT’ laten we zien dat we 
pesten niet oké vinden.  We maken een 
vuist tegen pesten.

 Ken je de betekenis van de 4 stippen?
Met elke stip die je zet, ga je ak-
koord met één van deze stellingen:
• Ik vind pesten niet oké en zal er 

nooit aan meedoen.
• Ik praat erover als pesten mij 

verdrietig of bang maakt.
• Ik sluit niemand uit, voor mij 

hoort iedereen erbij!
• Ik zal altijd proberen op te ko-

men voor iemand die gepest 
wordt.

Tijdens deze week verzon elke 
klas ook een ‘anti-pest-kreet’.  
Net voor de lessen begonnen, 
riepen we telkens onze kreet!  

Op deze manier hielpen we 
mee om het ‘antipestvirus’ te 
verspreiden.  
Hopelijk niet enkel deze week, 
maar een heel schooljaar lang!
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