
       Nieuwsbrief maart 2018 

                                                                                                                                   

Beste ouders, grootouders 

 

- We starten deze nieuwsbrief met wat info rond onze vastenprojecten voor dit jaar. 
  We zetten hiervoor drie acties op touw: 
  * de verkoop van rijstwafels in LS door het vijfde leerjaar ( 20 cent stuk )  
  * de koffiestop op vrijdag 16 maart 2018 ( tussen 08,00 – 09,00 uur in KS ) 
     Ouders / grootouders worden uitgenodigd om een kopje koffie te drinken ten voordele van 
     de vastenprojecten.   
  * de vastenvoettocht op vrijdag 30 maart ( LS ) 
 
  Onze projecten: 
  Als school kozen we voor 2 projecten waarbij we nauw betrokken zijn via de leerlingen op onze    
  school. 
  Bolivia: El Molino 
  Dit jaar gaat het geld naar het stimuleren van de lamateelt. Deze is belangrijk voor de productie van    
  wol en mest. De lama kan eveneens goed ingezet worden als lastdier. Verder omvat het project de   
  aanplanting van appelbomen in die streek.  
  De leerlingen kregen info rond dit project. 
  Congo: Popokabaka 
  Het project zorgt voor de bouw van toiletten in een weeshuis. Voorlopig vormt een gat in de grond  
  het toilet. 
  De leerlingen kregen info omtrent dit project via leerlingen uit onze school die recent een inleefreis 
  naar deze streek maakten. 
 
  Begin maart komen de sponsorlijsten voor de vastenvoettocht er aan. Onze leerlingen doen een   
  Inspanning om via een voettocht geld te verzamelen voor deze projecten. Wij hechten belang aan 
  het ontwikkelen van wereldburgerzin bij onze leerlingen en via deze weg maken we hen duidelijk  
  dat niet alle kinderen in dezelfde welvaart leven dan zijzelf. 
  Mogen wij op jullie steun rekenen ? ( ook buren, familieleden , vrienden ,… mogen mee sponsoren )  
  Na de voettocht delen wij jullie de opbrengst mee. Alvast hartelijk dank !  
 
  Op donderdag 29/03 sluiten we de vastentijd af met een viering in de kerk om 9.00 uur. 
 
- Op de maandelijkse schoolkalender promoten wij eveneens activiteiten die we als school graag  
  delen. 
  Wij denken hierbij aan activiteiten in de bib, activiteiten vanuit de gemeente, activiteiten waarbij  
  een goed doel in de focus staat… 
  Een aantal ouders drukt deze kalender maandelijks af en hangt deze op de ijskast. 
  Wij vragen jullie eveneens om de kalender door te geven aan de grootouders.   
 



 
- Veel en goed spelen is enorm belangrijk voor kinderen. Met de speelideeën uit Speelbank.be zet je 
   spelenderwijs in op de ontwikkeling van baby's en peuters. De website is toegankelijk voor wie een 
   speelactiviteit indient. VVSG-Steunpunt Kinderopvang en Diverscity breiden nu de website 
   Speelbank.be uit naar kleuters. Je kan de feestelijke presentatie bijwonen op 27 maart in Leuven. 
   Nieuwsgierig? Tijdens de lanceringsweek van 27 maart tot en met 1 april is Speelbank.be   
   toegankelijk voor iedereen. 
 
- Deze maand organiseert de ouderraad haar ‘ ontbijt aan huis ‘. Wie nog snel wil inschrijven kan  
  dit nog doen tot 7 maart. Het ontbijt zelf wordt geleverd op zondag 18 maart.  
  ( www.depuzzelhaacht.be/shop ).   

- Onze Don Boscodag bracht alle kinderen samen in een gezellige sfeer. Elk kruisje van de klas  
   werd verwerkt tot een klein kunstwerk. 
   Grote dank aan de ouders van Sint-Adriaan die voor deze dag hun kleuters in het centrum afzetten  
   en ophaalden, zodat ook deze kinderen de Don Boscodag konden meevieren. 
 
- We hadden veel geluk met het weer toen onze carnavalstoet het dorp introk. Fijn dat jullie weer  
   met velen langs de route stonden. Daar genoten de kinderen van en ze hadden veel plezier die dag. 
 
- Zoals jullie weten, werd directeur Marc Verdée tijdelijk vervangen door Greet Verhoeven en  
  Dominique Retsin. Ondertussen is hij met pensioen en heeft ons schoolbestuur een vacature  
  uitgeschreven. Het duurt nog even voor heel de procedure doorlopen is. We informeren jullie  
  verder wanneer het schoolbestuur een beslissing heeft genomen. 
   
 
 
 
Vriendelijke groeten 
Het schoolteam 
  

http://www.speelbank.be/
http://www.depuzzelhaacht.be/shop


Maart 2018 

Do 1 Nationale  Complimentendag 
Sint Adriaan: bezoek bib ( VM ) 

Vrij 2 L4/L5/L6 : broodjes 
Wie nog een ontbijtje aan huis wil, kan dat nog  bestellen  tot 7 maart .  
www.depuzzelhaacht.be/shop.    Levering zondag 18 maart ! 

Za 3  

Zo 4 Godly Play : 09,15 – 10,45 uur  
Kindvriendelijke viering 11,00 uur 
Eetfestijn ziekenzorg Haacht  14,00 – 19,00 uur  

Ma 5 Het sponsorblad voor de vastenvoettocht komt er aan ! Op vrijdag 30 maart 
stappen we voor onze goede doelen: Bolivia –  Popokabaka in Congo ! 

Di 6 L6 : bezoek Dossin kazerne Mechelen ( VM ) 

Wo 7  

Do 8  

Vrij 9 L2/L3/L4 : Zwemmen 
L1: Kronkeldidoe ( NM ) 

Za 10 Godly Play : 16,00 – 17,30 uur 

Zo 11  

Ma 12 L6: werkdag natuurpunt ( VM ) 

Di 13 L1 : lentewandeling ( NM ) 

Wo 14 Just-so Stories in de bib vanaf derde leerjaar ( tussen 14,00 – 16,00 uur )  

Do 15 Sint Adriaan juf Inge : VM naar centrum : integratie K3 – L1  
Samenkomst ouderraad : 20,00 uur 

Vrij 16 Koffiestop op school ( KS ) ten voordele van vastenprojecten ( 08,00 – 09,00 uur )  

Za 17  

Zo 18 Ontbijt aan huis wordt  gebracht !! ( ouderraad + school  )  
Smakelijk en dankjewel voor de steun. 

Ma 19 Week van oudercontacten K3.  

Di 20 De Kampenhoeve – infosessie om 19,30 ( zie eerdere mail ) 

Wo 21 L3/L4/L5/L6  Voetbal 4-4 en footfestival ( NM – SVS sportactiviteit ) 13,30 – 16,00 
uur Locatie Den Dijk  

Do 22 Wereldwaterdag 
Kindergemeenteraad 
 
Sint Adriaan: bezoek aan de bib ( VM ) 

Vrij 23 L2/l3/L4 : zwemmen 

Za 24 Kinderboekendag in de bib 

Zo 25 De Kampenhoeve – infosessie om 13,30 uur ( zie eerdere mail ) 

Ma 26  

Di 27 LS : rapport 3 
KS: onthaalmoment voor instappertjes na Pasen ( 08,45 uur ) 
KS: Wa Wilder Man : voorstelling in Den Breugel ( VM ) juf Christiane – juf Lenny – 
juf Ilse – juf Inge ( onder voorbehoud voor Sint Adriaan )  

http://www.depuzzelhaacht.be/shop


Maart 2018 

Wo 28 LS : oudercontact 
Jeugdboekenfeest bib : 14, 00 – 17,00 uur 

Do 29 LS: oudercontact 
Paasviering in de kerk : 09,00 uur: iedereen welkom 

Vrij 30 LS :  VASTENVOETTOCHT ten voordele van onze projecten Bolivia en Popokabaka 
in Congo 
( rugzakje – stapschoenen – goed humeur ) 

Za 31 Start paasvakantie  
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