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Het oudercomité zegt dankjewel! 
 Op 17/2 vond onze tweede editie van het ontbijt plaats. We kijken met veel positieve 
gevoelens en heel wat dankbaarheid terug. Veel aanwezige kinderen smulden van de heerlijke 
donuts die we kregen bij Carré Confituur. En mogelijk at zelf ook u een lekkere croissant die we 
kregen van Bakker Van Opstal, of dronk u van de heerlijke appel-braamsap die we kregen van 
Joosen. Het zou ons te ver leiden om te benoemen wat we van welke kleinhandelaar kregen, 
maar dat we gul gesponsord werden is een feit. Ze allemaal even benoemen en ze oprecht 
bedanken is wel op zijn plaats: 
  
Dankjewel aan Van Opstal-Van Boxel, Meesters De Prins, Delhaize, Van Ballaert, Den 
Doortrapper, 't Bloemenhuisje, Carré Confituur, Biri's Place, Augustyns, De Lelie, Joke Stevens - 
Thijs Vrints, 't Pleintje, 't Zoet Moment, Filip Vandeweyer, Joosen, FoodBar, De Schandpaal, 't 
Laar, De Statie, AVEVE, Drinkcenter Guy, Colruyt, Carrefour Market, Quebak. 
  
Daarnaast willen we ook expliciet alle helpende handen danken, en zeggen we een dankjewel 
aan de leerlingen, voor het maken van de originele tafel-onderleggers en aan de school, voor 
het beschikbaar maken van de locatie en het mogen gebruiken van het materiaal. Maar de 
grootste dank gaat uit naar jullie, ouders: dank voor jullie talrijke aanwezigheid! 
 
 

Weekje uitrusten 
Na alweer een periode van 8 lesweken zijn de meeste leerlingen aan een uitblaaspauze toe. 
Komt mooi uit: met of zonder carnaval. We verwachten iedereen uitgeslapen en met een verse 
portie concentratie terug op 11 maart. 
 
 

Geen naschoolse opvang 
Op dinsdag  12 maart aan denken om alle kinderen dadelijk na de school af te halen. Nogmaals 
dank hiervoor. 
 

Zwemmen voor 4-5-6 
Het was even wachten :  12 maart starten de oudste klassen aan hun zwembeurten. Handdoek, 
badpakje of ander fraais die dag meebrengen ! We overlopen de afspraken nog even in de 
klassen. 
 

 



 

Studio Globo voor zes 
Op donderdag 21 maart gaan de zesde leerjaren van Overbroek en Brecht samen op uitstap 
naar Hasselt. Er is niet alleen het inleefatelier van Studio Globo waarvoor de voorbereiding 
volop aan de gang is, voor- of namiddag is er ook nog een buurtwandeling in Runkst. 
Omdat het vertrek vermoedelijk rond 7 u. 30 zal zijn, en de terugkeer rond 17 u. 30, denken we 
best met zijn allen aan brooddozen en drinken, ook aan toch wat andere schooluren. In de 
klassen wordt er verder afgesproken.  
 

 
Toneel voor de eerste kleuterklas 

De maan gaat onder. Wat later komt de zon op en Meneer en Mevrouw ontwaken, maken zich 
klaar voor een nieuwe dag vol voorwerpen die plots allemaal omgetoverd worden tot 
schilderijen en beelden. Schoonheid ontstaat in het oog dat kijkt, merkte Oscar Wilde ooit zeer 
raak op. We zijn ervan overtuigd dat deze voorstelling heel veel boeiends en moois zal 
opleveren. Laat uw kind er zeker over vertellen! Voor 2,5 euro op de schoolrekening is dit 
meegenomen. 
 


