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Kleuters en leerlingen lagere school waren de echte zonnetjes op het 
schoolfeest 
Het einde van het schooljaar mag dan al naderen, maar niet zonder dat eerst zowel de kleuters 
als de leerlingen van de basisschool hun beste beentje hebben voorgezet. De hemelsluizen 
gingen bij momenten stevig open, maar dat kon de kinderen niet deren. Een dikke pluim op hun 
hoed, maar ook op die van de ouders en grootouders die het weer trotseerden om hun 
hartendiefje op het podium aan het werk te zien. Een grote dankjewel van het oudercomité 
hiervoor. We hadden dan ook extra warme dranken, zoals soepjes, koffie en thee voorzien en 
die werden gretig gesmaakt. Toen de zon eenmaal doorbrak, gingen ook de ijsjes vlot van de 
hand. We zijn ook alle helpende handen erg erkentelijk. Alleen samen kun je van zo'n 
schoolfeest een succes maken.  
 
 

Brechtse scholen trotseren hondenweer tijdens verkeerseducatieve 
route 
In de striemende regen waagden de leerlingen van de basisscholen De Sleutelbloem en Sint-
Michiel zich op vrijdag 10 mei in het verkeer. De eerste- tot en met de zesdejaars legden te voet 
of met de fiets de verkeerseducatieve route (VER) af. Deze route is een gezamenlijk initiatief 
met de Sint-Michielsschool. Elke school bemant voor de helft de controlepunten voor de 
leerlingen. Beide scholen in het centrum van de gemeente zorgen er op die manier elk jaar 
opnieuw voor dat alle leerlingen veilig de weg op kunnen. Zelfs met de slagregen in het gezicht 
hielden ze allemaal flink vol en vergaten daarbij de verkeersregels niet. De arm werd 
uitgestoken, naar links en naar rechts gekeken... helemaal zoals het moet. Ons oudercomité 
beloonde onze leerlingen met fietslichtjes. Zo zijn ze voortaan ook erg goed zichtbaar in het 
verkeer. 'Graag en goed gezien' blijft een belangrijke leuze om zich veilig in het verkeer te 
begeven. Het OC helpt daar graag aan mee.  
 
 

Sportdag Lilse Bergen 
 Verkiezingen op 26 mei ? Dat betekent dat de klassen vrijdag 24 reeds ingericht worden. 
Niemand van de leerlingen zal dit betreuren: de lagere school verhuist even naar de Lilse 
Bergen. Een sportdag op, naast en in bos en water. Hopelijk kunnen we dus op een stralende 
dag rekenen. Alles gebeurt binnen de schooluren, voorzie wel een tasje met middagpicknick en 
een fruitje of drankje. Handige kleding is aan te raden en houd de dagen vooraf de 
weersvoorspellingen in de gaten om hopelijk zon en niet te veel neerslag te kunnen reserveren. 
De kostprijs, 8,75 euro, het middagdrankje inbegrepen, belandt op de schoolrekening. 
En omdat we op 24 mei het gezond tussendoortje zullen bezorgen, wordt het een knabbeltje in 
de Lilse Bergen. 



 

Ministerie peilt Mens en Maatschappij in zesde leerjaar 
Onze school werd geselecteerd om onder de vleugels van KUL en UA te testen hoe onze 
leerlingen de eindtermen Mens en Maatschappij hebben verwerkt. De ouders van zes hebben 
alvast een mooie vragenlijst ingevuld. Op 23 mei volgt dan de test. Leuk om eens te ontdekken 
hoe boeiend zij zo’n toets kunnen maken. Het zijn niet de leerlingen die een test voor het 
rapport maken. Het geheel van 100 scholen dient om over het hele onderwijslandschap na te 
gaan hoe het met deze eindtermen zit.  
 
 

Verlengd weekend 
Erg laat op de kalender, maar weinig kans dat jullie het zouden vergeten: donderdag 30 en 
vrijdag 31 mei horen toe aan een erg verlengd weekend. Niet naar school komen dus. 

 


