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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 ?  

Opendeurdag 

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 voor een sportieve 

en leerrijke middag op een activiteitenparcours in de natuur 

(speleobox, klimmen, blotevoeten pad, braakballen ontleden, Kelti-

sche boomkalender, springkasteel, …). Terwijl de kinderen genieten 

van hun avonturen, kunnen de grote mensen de school bezoeken en 

even uitrusten aan onze bar. Als gezellige afsluiter van deze dag biedt 

de Ouderraad een eetfestijn aan vanaf 17u30.                                        

Met de opbrengst wordt het educatieve project van de school gespon-

sord. Jullie zijn toch al ingeschreven? 

APRIL 2019 

Ouderbevraging: Uw mening telt! 

Voor ons is het zeer belangrijk uw me-

ning te kennen over onze school. Daarom 

stelden wij een online enquête op met 

enkele algemene vragen over onze 

schoolwerking.  

Omdat wij dit graag online afnemen, vra-

gen wij in een afzonderlijke brief om nog 

eens jullie e-mailadres door te geven 

waarnaar wij de bevraging mogen door-

sturen. Gelieve dit voor het paasverlof 

terug mee te geven aan jullie zoon/

dochter. Alvast bedankt! 

XperiBIRD 

Sinds kort mogen we weer kool-
meesjes in onze tuin verwelkomen. 

Via het educatief project, XperiBIRD, 
kunnen de leerlingen via een afzonder-
lijk YouTube kanaal heimelijk toekijken 
hoe het er op ons mezennest aan toe 

gaat.  

De link zal binnenkort op onze website/
Facebookpagina verschijnen.  

 

 

  Gezocht - blauw kinderbrilletje 

Op vrijdagnamiddag 22 februari heeft 
Viktor zijn bril, met corrigerende gla-
zen, laten liggen op het muurtje on-
der het afdak van de speelplaats. 's 
Anderdaags lag de bril er niet meer. 
Indien u meer weet, gelieve contact 

op te nemen met de directie. 



April 2019 

M 1 
(13u) BOS-vergadering Gijzegem 
(20u) Ouderraad 

D 2 (NM) Zorgoverleg SG 

W 3 Fruitproject: peer 

D 4 Zwemmen 5L/1L 

V 5 
(VM) Op stap in de natuur- 1L/2L 
(NM) Acties Broederlijk Delen  

Z 6  

Z 7  

M 8 Fijne Paasvakantie! 

D 9  

W 10  

D 11  

V 12  

Z 13  

Z 14  

M 15  

D 16  

W 17  

D 18 Secretaressedag 

V 19  

Z 20  

Z 21 Pasen 

M 22 Paasmaandag 

D 23 (20u) Infoavond Eerste Communie 

W 24 
Buitenspeeldag 
Fruitproject: snoeptomaatjes 

D 25 
Buitenlesdag 
Zwemmen 6L/ 3K 
(14u30) Paasbingo RVT - 4L 

V 26 
(VM) Kleuterboemeldag - Herzele 3K 
(13u) Landententoonstelling - 6L 

Z 27 Opendeurdag 

Z 28  

M 29  

D 30 (16u) PV 

Landententoonstelling  

Het 6de leerjaar nodigt uit... 

Net zoals vorig jaar kregen de 

leerlingen van het 6de leerjaar 

de opdracht om zelf een affi-

che te ontwerpen. Via stem-

ming werd één affiche verko-

zen. Hiernaast vinden jullie de 

terechte winnaar. 

Zwemmen 3de kleuterklas 

Vanaf donderdag 25 april start de 3de kleuterklas 

wekelijks met de zwemlessen. De lessen gaan tel-

kens door in de namiddag onder leiding van juf An-

nie. Het 1ste en het 2de leerjaar gaat niet meer 

zwemmen na de paasvakantie. 

Maandag 22/04/19  Dinsdag 24/04/19 Donderdag 25/04/19 Vrijdag 26/04/19 

 Paasmaandag 
Seldersoep 

Quornbolognaise (veggie) 
Geraspte kaas, spaghetti 

Tomatensoep 
Kalkoenfilet, veenbessensaus 

Perziken, gekookte aardappelen 

Jardinièresoep 
Crousti'zoo, gestoofde prei 

Puree 

Maandag 29/04/19 Dinsdag 30/04/19 Donderdag 02/05/19 Vrijdag 03/05/19 

Tomatensoep 
Vol-au-vent met champignons 

Groentenmix, rijst 

Groentesoep 
Koolvis in brevalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 
Gekookte aardappelen 

Preisoep 
Rundshamburger 

Mosterdsaus, erwtjes 
Gekookte aardappelen 

Wortelsoep 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Maandag 01/04/19 Dinsdag 02/04/19 Donderdag 04/04/19 Vrijdag 05/04/19 

Tomatengroentesoep 
Vegetarische vol-au-vent 

Groentenmix, rijst 

Seldersoep 
Zeefantasie 

spinazie, puree 

Tomatensoep 
Kalkoenfilet, veenbessensaus 

Prinsessenbonen, aardappelen 

Juliennesoep 
Lasagne 

Buiten(speel)(les)dag 

Jij kent de Buitenspeeldag toch al? Al voor de 

12de keer op rij kan je op woensdag 24 april een hele 

woensdagnamiddag buiten ravotten en sporten. Ook 

in Erpe-Mere valt er weer heel wat te ontdekken!  

Op jouw favoriete televisiezenders valt er alleszins helemaal niets te 

beleven. Die gaan een hele namiddag op zwart. Ook wordt er op die 

dag geen huiswerk gegeven. Dus… je hebt dan ook geen enkel excuus 

om binnen te blijven!   

Op donderdag 25 april vliegen de juffen samen jullie naar buiten om te 

experimenteren met het buitenlesgeven.  

13 26/04 

Eerste Communie 

Op zaterdag 4 mei nodigen wij de Eerste Communicanten en 

hun ouders uit naar de 3de nevendienst.  Dit derde instapmo-

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

nevendienst start, is iedereen welkom om samen aan tafel te 

gaan. Meer info volgt. Voor de ouders van de Eerste Communi-

canten is er tevens een tweede infoavond.  Deze gaat door op 

maandag 23 april om 20u in het 6de leerjaar. 


