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GBS DE SLEUTELBLOEM 

 
 
 

 

Ontdekkingen in de Kooldries 
Op 4 juni fietst het vijfde leerjaar naar de Kooldries: fiets en fluo meebrengen. Liefst ook stevig 
schoeisel: een wandeling door een drassig natuurgebied kan wel wat verdragen. Wat er aan flora of 
fauna zal ontdekt worden hoor je later zeker in geuren en kleuren.  

 
Info-avond voor het eerste leerjaar 
De leerlingen die in september de oversteek van kleuterschool naar lagere school maken, staan voor 
een grote stap. Misschien nog wel spannender voor de ouders dan voor de kinderen! Welke 
veranderingen dat inhoudt en waar best wel of helemaal niet over gepiekerd kan worden, krijgen de 
betreffende ouders op 11 juni om 19 u. 30 reeds te horen. Wees zeker welkom! 
 
 

DrugsPreventieProject in zes 
Een heel ander hoofdstuk zit verborgen in de overstap van de lagere school naar het middelbaar 
onderwijs.  Omgeving en leeftijd maken dat de zesdeklassers onvermijdelijk legale en illegale drugs 
op hun pad zullen vinden. Reeds meer dan 20 jaar werken we aan een bewustmaking en 
versteviging van de gedragshouding om gezond te kunnen reageren.  Na de lessen in de klas sluiten 
we het project in samenwerking met de politie af op 8 juni. 
 

Geen naschoolse opvang 
Voor de helderheid melden we ook deze maand dat er op 12 juni omwille van een grote 
personeelsvergadering geen naschoolse opvang zal zijn. Controleer nog even de agenda. Dank. 
 
 

Van afval tot groene energie 
Igean ontvangt in Sint-Lenaarts op 13 juni de zesde leerjaren van Brecht en Overbroek. In de 
verwerkingssite van GFT+ wordt niet alleen gecomposteerd. Er wordt ook voldoende biogas 
geproduceerd om zo’n 2500 gezinnen van groene elektriciteit te voorzien. De geuren komen wellicht 
een beetje mee naar huis. De kleuren van het verhaal : informeer ernaar! 
 
 

Op weg naar volgend schooljaar 
Onvermijdelijk opgevallen: terwijl de leerlingen nog ijverig bezig zijn hun laatste bladzijden van dit 
leerjaar af te werken, verschijnen gewichtig zware dozen in de gang: materiaal en volledig lege 
werkboeken voor volgend schooljaar. 



 

Uurroosters zijn we nog niet aan het maken. Herinschrijven volgt later nog. Wat ook in de maand 
juni op het programma staat zijn de levensbeschouwelijke vakken. Wie vanaf september binnen een 
andere levensbeschouwing lessen wil volgen, dient dit in de loop van juni aan de school te melden.  
 
 

Sportdag Lilse Bergen 
 Wie tot nu toe in dit schooljaar van een sportdag gedroomd heeft, zal weldra een droom 
werkelijkheid zien worden. Op 15 juni rijdt de lagere school per bus naar de Lilse Bergen voor een 
gevarieerde dag sport en spel. Alles gebeurt binnen de schooluren, voorzie wel een tasje met 
middagpicknick en een fruitje of drankje. Trek sportieve kleding aan 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(inclusief middagdrankje) belandt op de schoolrekening. 
 
 

De helden zijn verhuisd 
Het zou kunnen dat jullie het gemerkt hebben. De blogs over Peru en die van het zesde leerjaar zijn 
niet meer bereikbaar op het oude adres. Door het stopzetten van de blogactiviteiten moesten we op 
zoek naar een nieuwe firma. Die is gevonden en het is inderdaad vrij goed gelukt om de blogs van al 
die jaren over te zetten. Dat stuk geschiedenis van de school plaatsen we weldra op de website. 
Voor wie nu al eens wil kijken, de blogs groeien en veranderen nog, en blijven te bezoeken:  
 
http://vriendentotinperu.wordpress.com 
 
http://deheldenvanzes.wordpress.com 
 
 


