
 

 

 

          

 

 

 Vrijdag 29 maart is iedereen van harte welkom op een 

feestelijke receptie in het nieuwe schoolgebouw in de 

Dapperheidstraat! Van 14:30 uur tot 16:00 uur kan iedereen 

langskomen in de refter voor een hapje en een drankje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donderdag 21 maart ging de hele school op uitstap naar het 

Natuurmuseum in Brussel. Het was een leuke en boeiende 

dag, zoals jullie kunnen lezen in deze tekst:  
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 Woensdagvoormiddag 3 april doet de lagere school mee met 

Brugse Poort Loopt, samen met de andere scholen van de 

Brugse Poort. Alle ouders en grootouders zijn welkom om te 

komen supporteren! Dit kan in het Pierkespark en in de 

Kastanjestraat. 

Belangrijk: Sportschoenen of turnpantoffels meegeven met 

je kind! 

 

 

 

We zijn nog op zoek naar mama’s en papa’s die willen helpen 

om fruit te schillen en uit te delen aan de kinderen, aan de 

aankomst bij Trafiek vzw (Haspelstraat).  

Afspraak om 8 uur op de speelplaats in de Dapperheidstraat, 

van daar stappen we samen naar Trafiek.  

Kan je helpen? Laat het weten aan de brugfiguur Kristel 

 

 Na de paasvakantie starten er lessen yoga op onze school!  

Dit tijdens de middagpauze (12:40 tot 13:40 uur).  

 

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 

 

Prijs: €5 voor de volledige reeks, of €1 voor wie een UIT-pas 

met kansentarief heeft 

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

volgen 

 

Inschrijven kan via de brugfiguur Kristel, ofwel mondeling op 

maandag, dinsdag of woensdag ofwel via e-mail: 

kristel.martens@stad.gent  
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 Ook de kleuters en STIBO zijn inmiddels verhuisd. De klas van 

Too blijft beneden in het grote en kleine nest. Boven bevindt 

zich de klas van Frie en van Aisha.  

 

 

 

Donderdag 28 maart 

De klas van Lena gaat op uitstap naar kinderboerderij De 

Campagne in Drongen.  

 

Vrijdag 29 maart 

Feestelijke receptie in de refter van de nieuwe school van 14:30 tot 

16:00 uur. 

 

Woensdag 3 april 

Brugse Poort Loopt 

 

6 tot 22 april: Paasvakantie  

Tijdens de paasvakantie is de school gesloten. STIBO ’t 

Pagadderke is wel open tijdens de paasvakantie én zomervakantie!  

 

Zaterdag 27 april 

Brunch, schoolfeest en feestelijke opening van het nieuwe 

schoolgebouw!  

 

 

 

 

Praktische info 

Kalender 


