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Is dat zo ? 
 
Betekenis : Eerder het opvallend type, 

gaat tegen de leeuw in.  Heeft veel kri-

tiek en geeft die ook; iemand met een 

sterke persoonlijkheid die durft tegenge-

wicht te zijn, de oppositie, wegduwen, 

onjuistheden bewijzen, vernietigen, zich ergens binnen-

wringen, op waarheid toets, de vinger op de wonde leg-

gen, kritisch beoordelen, controleren. 

• gezond gedrag: een informatie kritisch benaderen, 

onjuistheden bewijzen, opdrachten aanvechten, zinloos-
heid van regels aantonen, iets kritisch uittesten, iemand 
terechtwijzen, kritisch beoordelen, confronteren, evalue-
ren... 

• overdreven gedrag: agressie, pijnigen, kwetsen, iets 

stuk maken, vernietigen, iemand vernederen, kleineren, 
provoceren, pesten, alle gezag ondermijnen, sarcastische 
opmerkingen maken… 

Gezondheidsopvoeding 
 

Lezen of TV kijken terwijl je eet, dat vraagt om leed. 

Neem aan tafel rustig de tijd, gezellige familiemomenten, die wil 

je toch niet kwijt ?  

Middeleeuws opendeurdag-feest 

Op zaterdag 21 april staan de deuren van de kleuter- en lagere school 

terug open.  Geïnteresseerde ouders kunnen langskomen voor een ken-

nismaking, een rondleiding, de inschrijving.  Er zijn 2 rondleidingen 

voorzien: 13u30 en 14u30. 

Vanaf 14u30 nodigt de ouderraad jullie van harte uit op hun Middel-

eeuws feest. Terwijl de mama’s en papa’s op het middeleeuws banket 

samen een glas  drinken en hun magen vullen met lekkere gerechten 

van toen, kunnen de leerlingen van 14u30 tot 15u30 deelnemen aan 

enkele kleurrijke en sportieve activiteiten die ons terug doen reizen in 

de tijd.  Interesse om deel te nemen aan een workshop? Schrijf jullie 

dan razendsnel in. Van 16u tot 17u kan iedereen (gratis) genieten van 

een echte vogelshow.  

APRIL 2018 

Maandag 16/04/18 
 

Dinsdag 17/04/18 Donderdag 19/04/18 Vrijdag 20/04/18 

Tomatengroentesoep 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Kervel-preisoep 
Vol-au-vent met champignons 

Cruditeiten 
Rijst 

Seldersoep 
Chiliburger (veggie) 

Gestoofde wortelschijfjes 
Gekookte aardappelen 

Juliennesoep 
Viskrokantje 

Gestoofde prei 
Puree 

Maandag 23/04/18 Dinsdag 24/04/18 Donderdag 26/04/18 Vrijdag 27/04/18 

Tomatensoep 
Kippenfilet 

Veenbessensaus 
Appelmoes 

Gekookte aardappelen 

Uiensoep 
Quornbolognaise (veggie) 

Geraspte kaas 
Spaghetti 

Preisoep 
Visfilet in choronsaus 

Rauwkost 
Gekookte aardappelen 

Groentesoep 
Rundshamburger 

Spinaziepuree 



April 2018 

Z 1 Zalig Pasen! 

M 2 Paasmaandag 

D 3  

W 4  

D 5  

V 6  

Z 7  

Z 8  

M 9  

D 10  

W 11  

D 12  

V 13  

Z 14 (18u30) Nevendienst Eerste Communie 

Z 15  

M 16 (20u) Ouderraad 

D 17 
(9u) Mentorenopleiding Gent - juf Sabine 
(20u) Ouderavond 1ste Communie 

W 18 Fruit: peer 

D 19 
Zwemmen : 5/3K 
 

V 20 
Bezoek Technopolis—4L 
(13u30) Landententoonstelling—6L 

Z 21 

(13u30) Opendeurdag kleuter- en lager 
onderwijs 
(14u30) Middeleeuws feest - activiteit 
ouderraad 

Z 22  

M 23  

D 24 (16u) Personeelsvergadering 

W 25 Fruit: snoeptomaatjes  

D 26 

Zwemmen 6L 
(9u) CODI Hillegem- directie 
(9u30) Kleuterboemeldag Herzele - 3K 
(20u) Schoolbestuur 

V 27  

Z 28 Vormsel Aaigem-Burst 

Z 29  

Landententoonstelling  

Het 6de leerjaar nodigt uit... 

Net zoals vorig jaar kregen de leer-

lingen van het 6de leerjaar de op-

dracht om zelf een affiche te ont-

werpen. Na stemming bleven uit-

eindelijk nog 4 affiches over die 

een waardige winnaar konden zijn. 

Omdat de nochtans kritische jury 

helemaal niet kon kiezen, zullen 

alle 4 de affiches gebruikt worden. 

Hiernaast alvast een voorsmaakje.  

Zwemmen 3de kleuterklas 

Vanaf donderdag 19 april start de 3de kleuter-

klas wekelijks met de zwemlessen (behalve op 

do. 26/04).  De lessen gaan telkens door in de 

namiddag onder leiding van juf Annie.  Voor de 

kleuters van de 3de kleuterklas wordt het zwem-

men gratis aangeboden.   

Op zaterdag 14 april nodigen wij de Eerste Communicanten en 

hun ouders uit naar de derde nevendienst.  Die gaat door in de 

Sint-Niklaaskerk te Aaigem om 18u30.  Dit derde instapmoment 

staat in het teken van “Brood en beker”.  Vooraleer de neven-

dienst start, is iedereen welkom om samen aan tafel te gaan. 

Meer info volgt. 

Voor de ouders van de Eerste Communicanten is er tevens een 

tweede infoavond.  Deze gaat door op dinsdag 17 april om 20u 

in het 6de leerjaar. 

Vormsel 

Zaterdag 28 april worden 17 leerlingen van onze school gevormd 

in de Sint-Niklaaskerk te Aaigem.  

Wij wensen onze vormelingen en hun families van harte proficiat 

en wensen hen heel fijne momenten in samenzijn met de fami-

lie. 

Moge deze speciale dag geen eindpunt zijn maar een tussenstap 

naar een leven als gelovige 

volwassene. 

Bijlage: 

Lijst vormelingen,  

Communicanten en 

leerlingen die hun 

Lentefeest doen. 


