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AFDAK SPEELPLAATS CENTRUM KLAAR 

Het moderne doorzichtige afdak aan de kant van de Geldroplaan is  
afgewerkt. Weer een stapje verder in de verfraaiing van de speelplaats 

van het centrum... 

NIEUW TUINHUIS LEEFSCHOOL 

In de tuin van onze leefschool pronkt een gloednieuw groot tuinhuis. 
En of we daar blij mee zijn!  

 

Op zaterdag 26 maart zetten wij de deuren van onze lagere 

school open. Het werd een leuke voormiddag met     

proeflessen, zoektocht en tentoonstelling. Wat een mooie 

afsluiter van ons jaarproject rond helden en schurken! 
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VOORWOORD  

 

BESTE LEZER… 

Pasen is er als de        
kippen bij…  

 
De eerste tederheden 
veilen het licht.            
Terwijl teelaarde zijn 
schoentje wringt,     
bloedt de hazelaar 
zijn duimen.  
Lente scharrelt.  
Er is geen kruid tegen 
gewassen.  
Als de klaarte kloekt, 
is Pasen er als de  
kippen bij. 
 
   Julie Goderis 
 

   

Net nu de lente zich van zijn mooiste kant laat zien, krijgen wij de kans om 
er ten volle van te genieten: de paasvakantie staat voor de deur! Zoals de 
dichteres Julie Goderis het zo mooi en poëtisch verwoordt: de lentezon 
bezorgt de natuur immers een boost...  
 
Na de paasvakantie starten op onze campus de grote infrastructurele 
werken: de volledige gelijkvloers – behalve de klaslokalen van de kleuters 
en het 1ste en 2de leerjaar – wordt omgevormd tot flexibele multimedia-
ruimtes met individuele werkruimtes voor leerlingen. Daarnaast worden 
ook grote glazen doorgangen voorzien die de volledige campus – binnen – 
en buitenruimtes – met elkaar verbinden. Het is een ambitieus project dat 
er in de eerste plaats voor zorgt dat we de komende 10 maanden creatief 
en efficiënt met onze binnen – en buitenruimtes moeten omspringen, 
maar na de werken zullen we kunnen genieten van een nieuwe en        
uitgebreide infrastructuur die klaar is voor het 21ste eeuwse onderwijs. 
 
In dit voorwoord wil ik ook nog graag dankbaar terugblikken op een    
boeiend tweede trimester. Eens te meer is gebleken dat onze school 
bruist van energie: talloze activiteiten kleuren het dagelijkse leven op 
school. Het zijn allemaal unieke leermomenten voor onze leerlingen en 
leraren, en dit ondanks covid die er toch wel stevig op inhakte.  
Een inventaris maken van alle inspanningen die het schoolteam telkens 
weer levert om onze leerlingen optimaal te ondersteunen in hun          
leerproces op school én tijdens allerlei uitstappen, leerbezoeken,                  
theatervoorstellingen,… gaat me nooit lukken.  
 
Toch wil ik hier beklemtonen dat ik trots ben op de vele realisaties voor 
en met onze leerlingen de voorbije periode ondanks de maatregelen die 
we dienden te volgen. Iedereen die betrokken was bij de acties voor het 
goede doel Pelicano, de uitwerking van de gedichtendag, projecten rond 
kansarmoede, meertaligheid en wederzijds respect, het jaarproject 
‘Helden en schurken’, de acties voor de speelplaatsen Centrum en      
Leefschool, - om toch enkele voorbeelden te noemen – heeft hieruit    
geleerd en er voldoening van gehad.  
 
De paasvakantie is aan jullie allemaal meer dan verdiend en gegund! 
      
     Met vriendelijke groeten 
     Kathy Van Langenhoven 
       Directeur 
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FOTOREPORTAGE OPENKLASDAG                                
MET TENTOONSTELLING                                                            
‘HELDEN EN SCHURKEN’ 

 

WINNAARS QUIZ  

ZOEKTOCHT DOOR DE 
SCHOOL 

 

1. NOVA BUYDTS  KC3A 

2. SOULEYMAN          
ASSELMAN L2B 

3. AMIRA ERROUNDI 
SAOUIT L6B           

Gefeliciteerd! Goed 

gedaan … Prijzen af te 

halen bij onze directeur 

op dinsdag 19 april. 

  3 
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MEESTER OP DE FIETS 

'Meester op de Fiets' is 
een fietsvaardigheids-
project voor kinderen in 
lagere scholen.   

PAASEIERENZOEKTOCHT KLEUTERS                       
VRIJDAG 1 APRIL  

Van harte welkom aan de ouders van onze kleuters 

   

 

 Paasontbijt voor de kleuters  

 Start wandeling: 13u30  

 Verwelkoming ouders en           
paaseierenzoektocht: 15u00 

We willen onze leerlingen 

de kans geven op een leuke 

en veilige manier te leren 

deelnemen aan het        

verkeer, eerst in een      

beschermde omgeving 

(speelplaats, verkeerspark, 

…) en nadien in het echte 

verkeer. De fietsmeester of 

-juf brengt speciaal        

ontworpen materialen mee 

en stelt een fietsparcours 

op in de school.  

21/04: L1/L2 

22/04: Leefgroep 2/3/4 

MUSICAL OLIVER TWIST                                                       
GC DE PIT                                                                                 

DINSDAG 19 APRIL  

Op dinsdag 19 april gaan we met onze leerlingen van de tweede en derde graad naar 

GC De Pit in Buggenhout om de musical Oliver Twist bij te wonen. Met onder meer 

Mark Tijsmans, Remi De Smet, Anneke Van Hoof & William De Winter brengen meer 

dan 50 acteurs, kinderen, dansers en figuranten een hartverwarmend en muzikaal 

spektakel gebaseerd op het boek 'Oliver Twist' van Charles Dickens.  
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Binnen de leefschoolwerking zetten we de fruitactie in de kijker 

Na de paasvakantie verwelkomen wij in de 

kleuterschool van het Centrum nieuwe 

kleutertjes in de klas van juf Pascale: 

Conchero Garcia Ayro, Van Den Bergh Noah & De Smet Harper-Seven  

En in de Leefschool in de klas van juf An: 

Arijs Reena Yawa & Kurtesi Skurta  

Jullie zijn welkom in onze school! Veel andere kinderen en de juf              
verwachten je. Het speelgoed staat klaar en de juf haalt een heleboel     
spelletjes en verhalen tevoorschijn...  

INSTAPDAG                                 
DINSDAG 19 APRIL 

 ELKE DAG VERS FRUIT IN DE LEEFSCHOOL 

  5 

Onze kinderen krijgen elke voormiddag een vers stuk fruit. We werken 
daarvoor samen met een plaatselijke fruithandelaar én door de         
groepsaankoop houden we het voor iedereen betaalbaar. 
We kunnen rekenen op fruit(groot)ouders die 's ochtends het fruit       
klaarleggen per leefgroep, en 
indien nodig ook schillen of 
snijden. Smakelijk! 
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NOG BELANGRIJK... 

 
Gezien de start van de 
infrastructurele werken 
acht de veiligheidscel het 
niet opportuun om een 
grote happening zoals 
het schoolfeest te laten 
doorgaan. Maar niet   
getreurd: we plannen op 
campusniveau een     
driedaags feest volgend 
schooljaar, na de        
werken.  

Noteer deze data alvast 
in jouw agenda:             
12, 13 en 14 mei 2023. 
 

Daarnaast zien we jullie 
graag bij de Rosse     
Buurtenstoet op zondag 
24 april en ook bij de  
Triatlon die dit jaar   
doorgaat op 15 mei,   
vertrekkende van de   
grote markt. 

BEZOEK                                                              
STRIPMUSEUM 

 

LEEFSCHOOL FORUM EN KOFFIEKLETS 

Met de trein naar Brussel... 

  

Een interactieve ervaring voor het derde en   

vierde leerjaar met de kinderkoffer vol            

spelletjes doorheen het museum! Ze leerden 

over hiërogliefen, zoötropen en nog veel meer... 

Op 18 maart ging het 
eerste 'echte' Forum 
door. Onze kinderen 
startten om 13u45 zelf 
aan het forum zodat ze 
ruimschoots de kans 
kregen om hun eigen 
werk, ontdekkingen en 
vooruitgang te presen-
teren aan hun mede-
leerlingen én om naar de andere klassen te gaan kijken. Ook de ouders 
waren welkom om 14u30 voor een ‘carrousel’ door de verschillende  
leefgroepen. Om 15u was er een gezamenlijk afsluitmoment waarbij  
pluimen, jarige kinderen, wist-je-datjes, oproepen,… aan bod kwamen 
met daarna om 15u15 de eerste ‘koffieklets’. De leden van de ouderraad 
zorgden voor koffie, thee en een dessertje. Op deze manier willen ze alle 
ouders de kans bieden om met elkaar kennis te maken.                           
Vrijdag 22 april is de tweede editie gepland.   
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 ...er extra investeringen werden gedaan voor de kleuters in constructie- 
en bewegingsmateriaal ter waarde van +/- 5000 euro. En of ze dit leuk      
vinden! Veel plezier tijdens het bouwen en ontdekken… 

 

 

 

 

 

 

 

 ...het opgehaalde bedrag voor het goede doel ‘Pelicano’ 
1731,85 euro bedraagt en dit dankzij de sponsors van  
onze leerlingen voor de containercup. Dankjewel aan  
iedereen voor dit fantastische resultaat! 

 

 ...12 leerlingen van het eerste leerjaar hun eerste communie doen op      
zaterdag 30 april 2022 
om 9u30. Proficiat!  

 

  7 
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 ...wij met onze school deelnemen aan De Rosse Buurtenstoet 
in Dendermonde. Deze optocht moet de inwoners warm maken voor de 

Ros Beiaardommegang, die op zondag 29 
mei 2022 eindelijk zal plaatsvinden.  
 
Een maand voor die datum, op zondag 24 april, 
zal een parade door de stad trekken die de     
folklore van de verschillende wijken, buurten en 
verenigingen in Dendermonde in de kijker zet. 
Ook wij lopen mee met onze kleuters, leerlingen, 
leerkrachten en ouders met de groep Atheneum 
in deze kleurrijke creatieve stoet als            
‘Helden van de vrede’! 
 

 ...we vanuit de zorgcel nauwgezet de resultaten opvolgen van onze 
kinderen die na het 6de leerjaar (naar  o.a. 1A optie Latijn, 1A optie       
techniek, 1A optie STEM of…) of na het 5de leerjaar (naar 1B) de overstap 
maken naar het secundair onderwijs.  

 
Dit betekent concreet dat we de behaalde resultaten van de 
afgestudeerde  leerlingen in kaart brengen. Hiervoor werken 
we samen met de verschillende scholen van het secundair 
onderwijs. Uiteraard moeten cijfers ook steeds genuanceerd 
benaderd worden, bvb. een leerling die in de basisschool 
reeds moeilijkheden had met leren plannen of Frans of … zal 
hier zeer waarschijnlijk ook in het secundair onderwijs 
problemen mee hebben. Een leerling die een studierichting 

kiest die niet voldoet aan zijn/haar interesses of talenten zal waarschijnlijk 
mindere resultaten behalen. Toch zijn wij fier te melden dat onze                    
afgestudeerden – die verspreid zitten in verschillende scholen - in het secundair 
onderwijs mooie tot schitterende resultaten behalen, dus niet alleen geslaagd, 
maar ook met mooie percentages. Hieronder volgt een eenvoudig overzicht van 
de afgestudeerde leerlingen van het 6de leerjaar in juni 2020. Om de privacy te 
bewaren wordt enkel het globaal overzicht gemeld. 

  8 
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ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2022 

 

Vr 1 GWP LAGERE SCHOOL 

PAASEIERENZOEKTOCHT voor de kleuters 

Za 2 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 3 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 4 Paasvakantie :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Di 5 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Wo 6 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Do 7 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vr 8 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Za 9 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 10 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 11 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Di 12 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Wo 13 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Do 14 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Vr 15 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Za 16 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 17 Pasen :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ma 18 Paasmaandag :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Di 19 ICT     5A                Tech     5B                      Meet      5C            Vrij  6A           Vrij    6B 

L2B: lentewandeling Bastion VIII (13.00 – 14.45) 
9.00: voorstelling Oliver – De Pit-  2de graad – 84 lln 
13.15: voorstelling Oliver – De Pit – 3de graad – 110 lln 

 
Wo 20   

Do 21 ICT    3A                      Tech     3B                       Meet     4A               Vrij   4B 

L1/L2: Meester op de fiets 
Zwemmen: L5 
  

Vr 22 Leefgroep 2/3/4: Meester op de fiets 

Za 23 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 24 ROSSE BUURTEN – STOET MET LEERLINGEN, OUDERS en LEERKRACHTEN 

Ma 25 ICT       1B                   Tech           2A                Meet        2B              Vrij   1A 

L5: American Games 
Zwemmen: L4 
L2A: lentewandeling Bastion VIII (13.00 – 14.45) 
4B: CLB 
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ACTIVITEITENKALENDER APRIL 2022 

 

 

Houd onze facebookpagina in het oog    Volg ons op instagram  

Di 26 ICT       5B                   Tech           5C           Meet        6A              Vrij  6B          Vrij   5A 

L4: Globo – Wonen op het dak 
  

Wo 27   

Do 28 ICT     3B                     Tech           4A                Meet       4B              Vrij  3A 

Zwemmen: L6 
  

Vr 29  

Za 30 9.30: Eerste Communie voor de kinderen van het 1ste leerjaar 


