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Verlof
De tweede grote stap in het schooljaar is gezet. Fantastisch hoe we met de deugd die geduld
heet, het zesde leerjaar de kans konden geven om met hun enthousiaste creativiteit de
spelletjes te tonen. Helaas zonder de legendarische soep van het vierde die er eigenlijk bij
hoort. Proficiat.
De volgende gelukwensen gaan naar alle stappers die symbolisch met hun voeten of via het
sponsorblad Broederlijk Delen en 12.12 de wereld een positieve richting mee uitsturen. Vrede
en rechtvaardigheid: we hebben geen woorden nodig om daar vandaag van overtuigd te
worden. We kunnen al meedelen dat onze euroteller van de sponsortocht op dit ogenblik op
3534 euro staat. Inderdaad een dik applaus hiervoor.
De derde loftrompet blazen we voor jou: van de kleinste kleuters tot de grootste ouder, en
alle schoolbewoners daartussen: dank omdat je op je eigen manier op het goede moment
gekozen hebt om, in deze tijden van dure energiekosten, van De Sleutelbloem nog meer een
warme school te maken. Voor jouw inzet, voor jouw steuntje: driemaal hip hip hoera!
Zo duiken we het paasverlof in. Let op: zelfs met een dag extra. De schoolpoort zwaait terug
open op dinsdag 19 april. Met op die dag reeds een personeelsvergadering. Dus nogmaals
opgelet: op die eerste dag van het derde trimester is er dus geen naschoolse opvang.

Nog meer warmte
Mooi vinden we het: dat onze school het voor elkaar gekregen heeft om de dagelijkse
nieuwsuitzending een hartverwarmende duw te geven. Het toont dat we naast de degelijke
zorgleerkrachten eigenlijk allemaal mee zorgpersonen zijn. De enige manier om het echt te
laten werken. Toch? Mooi dat we dat samen tonen. Leuk dat we na de nieuwsuitzending uit
alle windstreken duimpjes en complimenten ontvingen. Tot uit Peru toe! Allemaal dank
daarvoor.

Pedagogische studiedag
Op woensdag 27 april slaan de leerkrachten hun leerboeken terug open: studeren! Geen
school voor de leerlingen. Hopelijk schijnt de zon en kan je wat leuks organiseren.

Tattarrattat!
Dat knalt! Frieda en theater Froefroe onderzoeken hoe je op, onder, tussen, naast, boven,
voor, achter en tegenover elkaar kan staan. Dat allemaal in een voorstelling voor de eerste
kleuterklas op 29 april. De kleuters zullen in deze muziekvoorstelling ogen en oren te kort
komen. Of gewoon spectaculair genieten. Dat hopen we in ieder geval. De 5 euro toegangsgeld
belandt later op de schoolrekening. Veel plezier.
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Reine De Pelseneer
Wat ik wens.... Pompelpoes... Zeg iets!... Het geheim tussen de boeken.
Wat gebeurt hier? Het antwoord kan je weldra aan de leerlingen van het tweede leerjaar
vragen. Op 28 april nodigt de bibliotheek ze uit voor een ontmoeting met Reine De Pelseneer.
Over haar boeken, en zeer zeker: voorlezen en vertellen. Om van te dromen. Dankjewel bib!

