
 

          

                                         

 

 

 

We betoogden niet alleen in onze eigen wijk maar ook met nog vele 

andere stadsscholen onder de stadshal! 

 

 

Aan alle ouders die hun steentje bijgedragen 
hebben een grote dankjewel voor het warme en 
gezellige winterfeest vanwege het hele team! 

 

 

 

 

 

 

Meer foto’s kan je bekijken op volgende link: 

https://www.flickr.com/photos/142545817@N07/albums/72157703068908102/with/46069332535/ 

Ook een dikke merci aan ons Delphine voor alle leuke foto’s! 

 

 

In de kijker 
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Donderdagnamiddag konden de kinderen kiezen voor deze 

ateliers. Foto’s volgen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers in de 

kijker 
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 Onze brugfiguur Mieke zal nog voor een langere tijd  

              afwezig zijn.  

             Gedurende haar afwezigheid zal Kristel haar  

             vervangen. Alle ouders kunnen met vragen bij haar  

             terecht op maandag en dinsdag. 

             Welkom kristlel op Het Eiland! 

 

             

 Wie kan ons helpen aan wilgentakken. We hebben er ongeveer een 20-tal  

nodig. De stad levert per halve vrachtwagen en dat lijkt ons wat veel…  

 We hebben er enkele nodig om onze wilgenhutten te herstellen… 

 

 Inschrijven voor het secundair onderwijs: 
Hieronder enkele belangrijke data. Je kan nog meer info vinden op deze link: 
https://stad.gent/onderwijs-kinderopvang/onderwijs/inschrijven-secundair-
onderwijs 

 

 
 
Planning van onze verhuis 
Het komt al wat dichter bij! 
 
Begin maart krijgen we de dozen en labels om onze verhuis 
voor te bereiden. Er zal ook een container geleverd worden 
zodat we ook eens grote kuis in onze school kunnen houden…. 
 
20 maart is het pedagogische studiedag en kunnen we de 

laatste puntjes op de i zetten voor de verhuis. 

 
21 maart verhuizen de drie klassen van het lager naar het 
nieuw gebouw. Wij gaan met de kinderen op uitstap naar het 
natuurmuseum in Brussel terwijl de mensen van Stad Gent onze 
meubels en dozen verhuizen. 
 
27 maart verhuizen klas Frie en Stibo naar hun lokaal. 
De kleuters kunnen dan eens op bezoek gaan bij het lager in het 
nieuwe gebouw. 

Praktische info 
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Woensdag 13 februari 

Kleuterzwemmen indien de bussen rijden en het zwembad 

open is. (stakingsdag)  

Stibo staakt. 

De school is open van 8u tot 12u10.  

Kom je kindje tijdig ophalen! 

Die dag is er ook geen socio!! 

Restaurant ’t pagadderke is wegens de staking uitgesteld 

naar een latere datum. Verdere info volgt. 

Het ouderontbijt van 15 maart kan ook niet doorgaan wegens 

ruimtegebrek. Er wordt een nieuwe datum ingepland als het 

nieuw schoolgebouw klaar is. 

Vrijdag 15 februari 

Pedagogische studiedag voor de stibo. 

De stibo is niet open. 

De school is open van 8u tot 15u45. Gelieve alle kleuters 

boterhammen mee te geven en tijdig op te halen!! 

Voor de kinderen van de lagere school blijft alles zoals het is 

en zal Delphine aanwezig zijn voor de socio. 

Maandag 18 februari 

De groendienst van Stad Gent komt de boom voor Lennert 

planten. 

Zondag 24 februari 

Om 13u is het een warm samenzijn voor Lennert bij ons op 

school en geef we zijn boom een mooie plek. 

  

Volgende week 


