
 

 

Zaterdag 27 april is het zo ver: het schoolfeest!  

 

We zoeken nog ouders die willen helpen: 

- Ouders die thuis op voorhand iets lekkers maken om te eten en dit 

meenemen naar school 

- Ouders die tijdens het schoolfeest zelf helpen met eten opscheppen, 

koffie uitschenken,… (vanaf 9:00)   

 Schrijf je naam op de lijst aan de ingang of zeg het aan juf Aisha of juf 

Charlotte! 

 

Hieronder het programma:  

9:00 tot 12:45 uur: brunch 

 

13:30 uur: officiële opening  

Het college van burgemeester en schepenen nodigt u graag uit op de 

officiële opening van de nieuwbouw en renovatie 

van Freinetschool Het Eiland en buitenschoolse opvang ’t Pagadderke, 

met: 

- Voorlezen van vrije teksten over het nieuwe schoolgebouw door de 

kinderen 

- Welkomstwoord door Brigitte Wolff (directeur Freinetschool Het Eiland) 

en Luc Arijs (verantwoordelijke Buitenschoolse Opvang) 

- Toespraak door Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs 

- Toespraak door Annelies Storms, schepen van Facility Management 

 
14:00 uur: 
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Openingsstoet Planeet Malem, met optredens van de kinderen en 

ceremonie van De Circusplaneet 

14:30 uur: Receptie 

De bar is open tot 17:00  

 

 Op 3 april lieten de leerlingen en juffen van het lager zich van hun 

meest sportieve kant zien tijdens Brugse Poort Loopt.  

Alle lopers hebben het heel goed gedaan, bravo!  

Bedankt aan de ouders die hebben geholpen om fruit te schillen, 

water uit te delen en die zijn komen supporteren!  

Hieronder enkele sfeerfoto’s: 
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 Vanaf nu is de brugfiguur Kristel aanwezig op school op elke 

donderdag, elke vrijdag en woensdag om de 2 weken (niet meer op 

maandag en dinsdag). 

 
 Van maandag 6 mei tot en met woensdag 8 mei gaat de klas van 

Charlotte op bosklassen naar Merelbeke. Een deel van het 

inschrijvingsgeld kan worden terugbetaald door de mutualiteit.  

Meer info bij de brugfiguur Kristel.  

 

 STIBO ’t Pagadderke is open tijdens de zomervakantie. Inschrijven 

kan tijdens het schoolfeest op zaterdag 27 april aan de stand van 

de STIBO. 

Nadien kan je online inschrijven 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, 

Naima of Hasna van de STIBO. 

 

 

Zaterdag 27 april 

Schoolfeest en feestelijke opening van het nieuwe schoolgebouw!  

 

Woensdag 1 mei 

Geen school (Feestdag) 

 

Maandag 6 tot woensdag 8 mei 

Klas van Charlotte op bosklassen 

Kalender 

Praktische info 
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Dinsdag 7 mei 

Door een staking is de STIBO gesloten. De school is wel gewoon 

open. 

Voor de kleuters: 

- Er is geen warm eten, graag boterhammen meegeven met je kleuter 

- Er is opvang op school van 8:00 tot 16:00 

 

Voor de kinderen van de lagere school verandert er niets: de kinderen 

kunnen die dag warm eten op school en de opvang gaat door zoals 

normaal. 

 

Dinsdag 7 mei 

Medisch onderzoek voor 1e kleuterklas. Ouders zijn welkom om mee 

te gaan! Verzamelen om 8:00 uur op school.  

 

Vrijdag 10 mei 

Forum 

 

Vrijdag 17 mei 

Atelier 

 

Woensdag 22 mei 

Uitstap naar de kinderboerderij voor de kleuters 

 

Vrijdag 24 mei  

Forum 

 

Maandag 27 mei  

Uitstap naar Pairi Daiza voor de hele school 

 

Maandag 10 juni 

Geen school (Feestdag) 

 

Dinsdag 11 juni 

Geen school (facultatieve verlofdag) 


