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Paasverlof 
Dit was het tweede trimester. Na een lentewandeling op vrijdag sluiten we de poort. Iedereen is van 
harte terug welkom op dinsdag 23 april. Op maandag krijgt iedereen nog een dagje extra. Geniet 
ervan! 
 

Geen naschoolse opvang op 23 april 
Goed uitgerust, en met het schoolfeest hapklaar voor ons, vergaderen de leerkrachten op 23 april. 
Dus die avond best nog even opletten dat iedereen om 15 u. 30 naar huis kan. Dank. 
 

Fietsrij Vaartstraat 
Reeds vele jaren rijden we met de fietsrij doorheen de Hendrik Schoofsstraat. Dat betekent dat we 
daar tegen de rijrichting van de auto’s in rijden. Dat mag voor fietsers, maar is niet altijd handig. 
Daarom veranderen we na het paasverlof het traject van de rij. Voortaan rijden we de Schoolstraat 
uit, draaien in de Vaartstraat naar rechts (op het fietspad) om dan bij het eerste zebrapad over te 
steken en daarna ook de Van Pulstraat. Daardoor moeten we de drukkere Eyndovensteenweg niet 
meer over.  De begeleiding blijft hetzelfde, het is alleen nog een graadje veiliger. 
 

Het OC organiseert een voorleesdag 
Op vrijdag 22/3 gingen (groot)ouders en zussen op initiatief van het oudercomité op ontdekking in 
boekjes over vriendschap. Van vriendjes met een knuffel tot kriebels in de buik bij een eerste 
verliefdheid. We kozen voor elke leeftijd een gepast boek. Verschillende (groot)ouders lazen in alle 
klassen voor. Aan hen een oprechte dankjewel. Ontdek je graag samen met je kinderen onze boeken, 
je vindt de voorleeslijst hieronder op de achterzijde. 
 
 
Ben je al een tijdje 
naar een leuke vriend op zoek 
ga dan naar de boekenkast 
en zoek een prachtig boek 
want als je je alleen voelt 
is het echt ontzettend fijn 
dat er op de wereld  
zoveel leuke boeken zijn! 
 
 
(uit allemaal vriendjes, Marianne Busser & Ron Schröder) 
 
  



 

Overzicht boeken voorleesactie OC 22/3/2019 
 

Titel boek 
 

Auteur Voorgelezen in 

De kleine prins Versie van Agnès De Lestrade 5e leerjaar 

Kikker en zijn vriendjes Max Velthuijs 
 

1e kleuterklas 

Fijn dat je mijn vriend wil zijn Peter Bently & Gill Mclean Instapklas  

Lester en Bob Ole Könnecke 
 

3e leerjaar 

Een stormachtig jaar voor Olle en 
Lena 

Maria Parr 4e en 6e leerjaar 

Toen Alfie verdween 
 

Gerda De Preter 6e leerjaar 

Maandag Maandag Susanne Strasser & Sylvia 
Vanden Heede 

3-6 jaar 

Karel Kater en visje Kristien Aertssen 2e leerjaar 

Vijf vriendjes Quentin Blake 2e kleuterklas 
 

Haas en Mol zoeken een uitweg Hans De Beer 1e leerjaar 

Die Eland is van mij 
 

Oliver Jeffers 2e en 3e leerjaar 

Trol en het Pietertje 
 

Adam Stower 3e kleuterklas 

Maurice de krokodil en Arsène de 
alligator 

Delphine Perret 1e leerjaar 

Omdat je mijn vriendje bent Guido Van Genechten Instapklas 

Boekenliefje 
 

Helen Docherty 3e kleuterklas 

Ben je bang in het bos, grote wolf? Jan De Kinder 2e en 3e leerjaar 

Elmer David McKee 
 

Instapklas en 1e kleuterklas 

Florian Knol Guus Kuijer 5e leerjaar 

 
 


