
 

          

                                         

Bosklassen 

 

Van maandag tot woensdag ging de klas van Charlotte op bosklassen 

in Merelbeke. Het was super leuk! De fietstocht heen en terug verliep 

heel vlot, alle leerlingen hebben goed gefietst. Dinsdag gingen we 

zwemmen en ’s avonds werd afgesloten met een fuif. 

Woensdagmiddag gingen de leerlingen (én de juffen 😊) moe maar 

tevreden naar huis! 

 

Hieronder enkele sfeerfoto’s en een tekst van een leerling 

 

 

  

In de kijker 

 
13 mei 2019 
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Buitenspeeldag  
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Woensdag 24 april was het Buitenspeeldag. Delphine organiseerde 

een heuse zeepkistenrace, samen met de leerlingen en ouders van 

onze school! Het was een zonnige namiddag vol spelplezier! 
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 Week van de Opvoeding  
 

Van 16 tot 23 mei is het overal in Vlaanderen de ‘Week van de 

Opvoeding’. Tijdens deze week wordt opvoeding extra in de kijker 

gezet. Opvoedingswinkel Gent organiseert i.s.m. VCOK allerlei 

activiteiten voor ouders.  

Het programma vind je terug op:  

https://stad.gent/opvoedingswinkel-gent/week-van-de-opvoeding-2019  

 

Inschrijven voor deze activiteiten kan via GentInfo: 09 210 10 10 of 

http://go.stad.gent/weekvandeopvoeding 

 

 

 

 

Leuk nieuws! In de kring vertelde Ayah dat ze grote zus wordt! Proficiat 

voor de trotse ouders en de hele familie! 

 

De klas verkenden deze week het nieuwe park in de buurt. 

 

Donderdag gingen we op bezoek naar de bibliotheek in de 

Blazoenstraat. 

 

 

 

Op 24 april organiseerde Delphine samen met de leerlingen en enkele 

ouders van onze school een heuse zeepkistenrace tijdens de 

Buitenspeeldag!  

 

Alle foto’s kan je terugvinden op  

https://www.flickr.com/photos/142545817@N07/albums 

 

 

 

Klassen in de 

kijker 

https://stad.gent/opvoedingswinkel-gent/week-van-de-opvoeding-2019
http://go.stad.gent/weekvandeopvoeding
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 Gaat je kind op bosklassen (L3-L4) of in juni op zeeklassen (K3-L1-

L2)? Een deel van de kostprijs kan worden terugbetaald door de 

mutualiteit.  

 Vraag je ingevuld formulier aan Kristel.  

 

 STIBO ’t Pagadderke is open tijdens de zomervakantie. Inschrijven 

kan nog steeds via de website www.kinderopvang.stad.gent, vanaf 

zaterdag 18 mei tot en met 2 juni 2019. 

Heb je hulp nodig bij het inschrijven? Vraag het aan Sofie, Laila, of 

Hasna van de STIBO. 

 

 

Vrijdag 17 mei 

- Atelier 

 

- Start yoga over de middag (12:40-13:40) voor middenbouw en 

onderbouw (inschrijven via Kristel) 

 

Maandag 20 mei 

Infomoment rond de zeeklassen (van 12 tot 14 juni) voor de ouders 

van  de apen (3e kleuterklas), 1e en 2e leerjaar.  

 

Wanneer? 20/5 om 8:30 uur  

Waar? Klas naast de klas van Lena (lagere school - 

Dapperheidstraat 2) 

Alle ouders zijn welkom! 

 

Donderdag 16 tot 23 mei 

Campagne ‘Week van de Opvoeding’  

 

 

Woensdag 22 mei 

Uitstap naar de kinderboerderij voor de kleuters 

 

Vrijdag 24 mei  

Forum 

 

Praktische info 

Kalender 
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Maandag 27 mei  

Uitstap naar Pairi Daiza voor de hele school 

 

Maandag 10 juni 

Geen school (Feestdag) 

 

Dinsdag 11 juni 

Geen school (facultatieve verlofdag) 

 

 

  


