
 

         Nieuwsbrief mei 2021  

  

 

Beste ouders 

Het schooljaar schuift heel snel op.  We staan alweer voor de meimaand.  Communies zijn er dit jaar 

niet te vieren in mei.  Ik geef jullie nog eens de data voor vormsel en eerste communie bij deze mee: 

▪ Vormselviering: zaterdag 18 september in de voormiddag (uur is nog niet bekend) 

▪ Eerste communie: zaterdag 25 september om 14u00. 

Dit geeft ons natuurlijk wat meer tijd om alle mama’s, plusmama’s , grootmoeders eens extra in de 

bloemetjes te zetten.  Hopelijk is het dit jaar echt mooi weer op moederdag zodat dit in een iets grotere 

bubbel van 10 personen buiten kan gevierd worden.  

Ondanks de COVID maatregelen kunnen toch ook nog heel wat buitenuitstappen 

of lesmomenten buiten doorgaan.  Zo gaan nagenoeg alle turnlessen buiten door. 

Het zesde leerjaar verkende, met toestemming van de gemeente, de nieuwe 

atletiek- en voetbalterreinen op het nieuwe sportcomplex ter hoogte van de 

Hoekstraat- Bellekouter. 

De fietsjes voor de kleuters zijn ook weer goed in dienst genomen! 

 

Ons derde leerjaar kon nog net voor de paaspauze naar Planckendael op dinsdag 23 maart. Ze 

beleefden er een topdag.  Voordeel van de COVID tijden is wel dat er heel wat minder bezoekers zijn 

en onze kinderen als dusdanig het park goed konden verkennen.  Er was zelfs een filmploeg die een 

reportage met hun klas maakten.  Ze kregen zelfs een ijsje van de filmploeg ter bedanking!  Enkele 

sfeerbeelden: 
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Wat vinden jullie van onze reporters ter plaatse?  Geniet mee van dit promofilmpje: 

KMDA_Scholen mogen terug naar ZOO en PLD v6.mp4 on Vimeo 

 

Het vijfde en zesde leerjaar maakte ook iets heel unieks mee.  Voor het eerst meerde de milieuboot 

in Schellebelle aan en af!  In kleine groepjes, in eigen klasbubbels, leerden ze aan dek, in het ruim en 

in het labo heel wat over het Sigmaplan, over soorten boten, de fauna en flora langs de Schelde, 

afvalbeheer, waterkwaliteit en zo meer.  Dit alles werd proefondervindelijk uitgetest onder leiding van 

3 ervaren begeleiders.  Een echte aanrader!  Helaas doen ze maar 4 jaarlijks de Schelde in onze buurt 

aan. 

   

Onze kinderen en leerkrachten kregen van de begeleiders een dikke pluim voor hun interesse en 

achtergrond van wat ze reeds wisten. 

https://vimeo.com/arendsoog/review/530748375/ff453232a1


     

Dat ons thema natuur en milieu dit jaar in de kijker staat, zullen we geweten hebben.  Er staan voor 

een aantal klassen nog natuuruitstappen gepland op de Aard en Kalkense Meersen.  

Het vijfde leerjaar was alweer bij de gelukkigen.  26 april: een prachtige dag om in de voormiddag op 

zoek te gaan naar weidevogels en in de namiddag bij te leren over de koe op de boerderij Het 

Meersenhof, van Natuurpunt. 

     

Meer foto’s van alle uitstappen kan je bekijken op onze site bij school in beeld, foto’s uit de klassen. 

De klimop op de kleuterspeelplaats aan de straatkant en aan de groene zone, trok heel wat wespen 

aan.  De dorre blaadjes namen ze mee naar hun nesten.  De brandweer raadde ons aan om deze op 

die plaats zeker te verwijderen, wat ondertussen ook is gebeurd.  

Aan de zandbak is er nu nieuwe beplanting gekomen dankzij de sponsoring van een 60-tal vaste 

planten van boomkwekerij Stijn Van Durme.  Van Tom Van Durme kregen we dan klinkers om de gaten 

waar de klimop stonden in de plantenbakken netjes op te vullen.  De firma Vergeylen Peter ruimde de 

klimopwortels en werkte alles netjes af.  Dit wordt nu een tribune/speelterrein voor de kleuters.  

Volgend jaar werken we rond techniek en komen er aan de groene daad ‘technische 

experimenteerhoeken’.  We willen deze sponsors dan ook extra in de bloemetjes zetten.  We hebben 

nu nog een klein budget over van ouders/sponsors.  Hiermee gaan we de rest van de bloembakken in 

orde maken.  Zo  is er toch al heel wat extra groen gerealiseerd op één jaar tijd! 

   



 

De wegenwerken Hoogstraat – Dorp Schellebelle zijn voorbij.  Normaal 

gezien zal de verkeershinder in de Hekkergemstraat vanaf 1 mei 

verminderen.  Het kleine gedeelte Stationsstraat aan de inkom van de 

school wordt terug eenrichtingsverkeer! 

 

De installatie van de nieuwe schoolraad is een feit.  

Afgelopen donderdag 28.04.2021 is de schoolraad 

geïnstalleerd.  We danken Mevr. Annelies Faket, Mevr. Lien 

Van De Weghe, Mevr. De Beukelaere Christelle, juf Renate 

en juf Marijke voor de voorbije periode en verwelkomen: 

Oudergeleding:  

▪     Sarah Buys (mama van Lia Mertens, K1b) 

▪  Marlies Halsberghe (mama van Laïs Dierickx, K2)  

Vertegenwoordiging lokale gemeenschap: 

▪ Godelieve De Meersman 

▪ Ingrid Veeckman 

Vertegenwoordiging leerkrachten: 

 

▪ Ann De Kimpe ( leerkracht L1) 

▪ Nathalie Van Veirdegem ( leerkracht L2) 

  



 

Er schreven zich 137 personen in voor de sobere maaltijd op 30 april. 

Hanssens catering sponsorde de soep aan de helft van de kostprijs waarvoor 

dank.  Totale winst t.v.v. van Akasj en Munna Munni € 630. 

 

 

 

 

Woensdag 12 mei (facultatieve verlofdag – GEEN opvang op school 

t.e.m. vrijdag 14 mei 2021 (O.L.H. Hemelvaart) 

Maandag 24 mei: Pinkstermaandag 

 

 

Op dinsdag 11 mei  is er GEEN huiswerkklas wegens personeelsvergadering voor 

de leerkrachten. 

 

Dit jaar kunnen we alweer geen schoolfeest op poten zetten voor ouders.  We 

feesten met de kinderen wel einde schooljaar.  Thema van ons ‘schoolfeest’ wordt 

de top 10 van onze school.  Elke klas brengt hun lievelingsnummer naar voor en 

onze ‘top-DJ’ zal alles vakkundig aan elkaar praten.  Eind juni krijgen jullie een 

beeldlink door zodat jullie deze memorabele momenten ook mee kunnen beleven. 

 

Ook de schoolfotograaf hebben we moeten verzetten, onder voorbehoud van de 

coronamaatregelen nodigen we de fotograaf uit op 31 mei. 

 

 

03.05.2021 om  08u35 L4  natuurwandeling ‘plas dras, waterplanten, leven in 

water’ 

  06.05.2021om 13u00 L2: natuurwandeling ‘speuren naar sporen’. 

  07.05.2021 om 13u00 L1: natuurwandeling ‘Ssst! Vogels’ 

  27.05.2021 om 08u35 L6: Sigmawandeling 

 

25.05.2021: zwemmen  K3-L1-L2 

28.05.2021: zwemmen L3-L6 

  

uitstappen 

Akasj, ons 
adoptiekindje 

Onderwijs in weeshuizen 
Indië, project Munna 
Munni 



 

Nieuws vanuit de werkgroep pastorale 

9 mei is het feest voor alle moeders.  De meimaand wordt ook wel Mariamaand genoemd 

en van alle moeders  wegens moederdag. 

We geven Maria en alle mama’s dan ook graag een bloemetje mee! 

 

   

 

 

Hilde Kerckaert 

directie 

 


