
 

 
         

 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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 Woensdagnamiddag 24 april is het buitenspeeldag! 

Er is een heuse zeepkistenrace! Delphine is al enkele weken 

zeepkisten aan het maken met onze leerlingen. Ze is nog op 

zoek naar ouders die de 24e kunnen komen helpen of 

supporteren: van 13:00 tot 17:00, afspraak op de school. 

 

 Zaterdag 27 april is het zo ver: het schoolfeest!  

We starten om 9:00 uur met een heerlijke brunch. Om 13:30 uur 

is het de plechtige opening van het nieuwe schoolgebouw door 

de schepen van onderwijs, Elke Decruynaere. Daarna volgen de 

stoet, optredens van de kinderen en planeet Malem. 

 

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! 
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 Oef! Nu ook de kleuters en STIBO verhuisd zijn, is de hele 

verhuis achter de rug. De leerlingen beginnen het al gewoon te 

worden in hun nieuwe klas.   

 

 Vanaf de week na de paasvakantie zal de brugfiguur Kristel 

aanwezig zijn op school op elke donderdag, elke vrijdag en 

woensdag om de 2 weken (niet meer op maandag en dinsdag).  

 

 Er kan nog steeds ingeschreven worden voor de lessen yoga 

op school die na de paasvakantie starten. Nog even de info: 

 

Wanneer? 

Reeks 1 (voor de 3e kleuterklas en klas van Lena):  

Donderdag 25/4, vrijdag 26/4, donderdag 2/5, vrijdag 3/5, 

donderdag 9/5 

 

Reeks 2 (voor de klas van Charlotte en Sophie):  

Vrijdag 17/5, 24/5, 7/6, 14/6, 21/6 

 

Beide reeksen gaan door van 12:40 tot 13:40 (tijdens de 

middagpauze) 

 

Prijs? 

€5 voor de volledige reeks, of €2 voor wie een UIT-pas met 

kansentarief heeft 

! Opgelet: Wie inschrijft, wordt verwacht om alle 5 de lessen te 

volgen 

 

Inschrijven? 

Bij de brugfiguur Kristel, ofwel mondeling op woensdag, 

donderdag of vrijdag ofwel via e-mail: kristel.martens@stad.gent  

 

 

 

 

6 tot 22 april: Paasvakantie  

Tijdens de paasvakantie is de school gesloten. STIBO ’t 

Pagadderke is wel open tijdens de paasvakantie én zomervakantie!  

Praktische info 

Kalender 

mailto:kristel.martens@stad.gent
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Woensdag 24 april 

Buitenspeeldag 

 

Zaterdag 27 april 

Brunch, schoolfeest en feestelijke opening van het nieuwe 

schoolgebouw!  

 

Woensdag 1 mei 

Geen school (feestdag)  

 

 

 

 


