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Ouders en grootouders lezen voor op school 
Nog tot 31 maart is het Jeugdboekenmaand. Het Oudercomité speelt daar graag op in en nodigde 
vandaag, vrijdag 22 maart, heel wat ouders en grootouders uit om op school te komen voorlezen. Er 
werden knusse hoekjes ingericht waarin alle kinderen op een aangename manier konden genieten 
van de verschillende verhaaltjes. 
Er hing vandaag veel warmte en liefde in de lucht. Het thema van de Jeugdboekenmaand is immers 
'vriendschap'. Het Oudercomité heeft dan ook met veel sympathie een stapel boeken klaargelegd. 
Een aantal daarvan wordt overigens in primeur voorgelezen. Onlangs won het Oudercomité namelijk 
een boekenpakket met de geslaagde voorleesactie tijdens de boekenbeurs op school. En zijn oma en 
opa ook niet de dikste vrienden van de kinderen? Je merkt het, op 22 maart zijn we allemaal vrolijke 
vrienden van elkaar! 
 
 

Banket 
Het klinkt fantastisch! Met de school naar de opera. Als dat niet in het jaarthema past: de kans is 
groot dat dit een ontdekking wordt! Extra bijzonder, en daardoor juist leuk voor de leerlingen: de 
voorstelling wordt gespeeld door het kinderkoor samen met enkele andere acteurs, zangers en 
muzikanten. Wie herinnert zich nog de voorstelling van enkele jaren geleden toen een van onze 
leerlingen een hoofdrol speelde en zong? Daarom zijn we er nu rotsvast van overtuigd dat het een 
verrijkende ervaring zal zijn. 
Op donderdag 28 maart gaan we met 3-4-5-6 op pad. Speciale dank aan het oudercomité die de 
uitstap sponsort. 
 
 

Rapport 
Volgende week ontvangen alle kinderen hun rapport. Voor de oudercontacten van de 
daaropvolgende week wordt een dag vroeger, donderdag, een inschrijvingsblad meegegeven. 
Vrijdag wordt na een flinke puzzelbeurt in het leraarslokaal het uur voor de afspraak meegedeeld.  
 
 

Sponsortocht 
We wandelen opnieuw het tweede trimester uit, de paasvakantie in, en dat niet alleen om de mooie 
reeds ontluikende lente te ontdekken. De tocht is een dubbel teken van solidariteit: alleen al door de 
inspanning van de wandeling toont iedereen zich solidair, daarnaast steunen we opnieuw Broederlijk 
Delen en de mensen van Chincha.  Daarover lees je veel meer op het sponsorblad. 


