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Terugblik op een geslaagd schoolfeest
Samen met de buurtwerkgroep ‘samenscholen’ en artistieke vrijwilligers
o.l.v. van ‘De goei wei’ werd ons jaarlijks schoolfeest uitgebreid tot een
nieuw wijkfeest met aandacht voor de groene buurtomgeving. Enerzijds
werden leden van de Chiro, het jeugdwelzijnswerk, het buurthuis, het
huis van Abraham, Stebo, Natuurpunt en het Cultuurcentrum Casino,
bereid gevonden hun schouders onder dit traject te zetten. Anderzijds
verleenden onze juffen en meesters, maar ook studenten van de
Muziekacademie en de academie Beeldende kunsten hun medewerking
om, samen met Flamenco dansgroep La Juana en muziekgroep
B.A.C.K., hun beste beentje voor te zetten.

Dé sterren van het schoolfeest waren natuurlijk onze kinderen, die
samen met hun leerkracht een prachtige show verzorgden. De leerlingen
van het zesde leerjaar showden ons hun presenteertalent. De leden van
lokale Radio MFY zorgden voor een professionele omkadering en voor
een live uitzending met interviews met ouders en kinderen.
‘Top of the bill’ was de slotvoorstelling van Ukelila van ons eigen
schoolorkest bestaande uit een 50-tal leerlingen. Een hoogtepunt en een
krachtig verbindend sfeermoment om niet vlug te vergeten. Wat opviel
was dat iedereen, personeel inbegrepen, zichtbaar heeft genoten. Onze
school heeft visie en samen met de wijk wacht ons een mooie toekomst!
Op onze website kan je nagenieten van dit alles: er staan heel veel
foto’s op!
Dit alles hadden we nooit kunnen organiseren zonder de hulp en steun
van vrijwilligers, partners, buurtbewoners, leerlingen, schoolteam en
uiteraard alle ouders die hun schouders eronder gezet hebben.
Opfrissen van de overdekte speelplaatsen
Dat leerkrachten echte multitaskers zijn, dat staat
buiten kijf. We staken de handen uit de mouwen om
de muren van de overdekte speelplaatsen een flashy
kleurtje te geven. Gewapend met kwasten en
verfrollen gingen we er tegenaan. We zijn best trots
op het resultaat.
Vaderdag
Op zondag 12 mei hebben we alle moeders dik verdiend in de
bloemetjes gezet. Maar ook de vaders verdienen een speciale dag. En
die krijgen ze op 9 juni! Dus, aan alle papa’s, niet getreurd! Ook jullie
worden welverdiend gevierd.

Vrijwilligers gezocht

Een kleine ruil die ons leven zin kan geven…
Misschien denk je er ook aan om voor anderen van
betekenis te zijn en een uur per week te
schenken… aan schoolkinderen.
Je bent iemand die graag praat met kinderen, graag voor hen zorgt,
graag toezicht houdt op hun veiligheid en welbevinden?
In ruil voor de lach en het enthousiasme van een kind …?
Wel, wij zijn op zoek naar vriendelijke, geduldige, vrijwilligers om op
onze kinderen te helpen letten (en ook soms terecht te wijzen) op de
speelplaats, om gesprekjes mee te voeren en om hun Nederlands te
helpen ontwikkelen …
Heb je interesse?
Dan kunnen we misschien iets voor elkaar betekenen. Mail naar onze
directeur: christos.pistolas@vrijebasisschoolmeulenberg.be

Welkom Ella-Noor en Demi!
En ‘last but not least’: juf Jolien en juf Vera zijn
inmiddels verlost van hun zwangere buik. Ze
hebben beiden een flinke dochter ter wereld
gebracht. Juf Jolien is de fiere mama van Ella
Noor en juf Vera heeft haar zoontje Finn een
schattig zusje met de naam Demi
geschonken. We wensen beide gezinnen veel
geluk, liefde en een goede gezondheid toe!

Agenda

Vrijdag, 17 mei

Muzische activiteit met oudste kleuters en 1ste klas

20/5 - 24/5

Zesdejaars op zeeklassen in De Panne

Woensdag, 29 mei

Bib-quiz in de bibliotheek: 6de leerjaar

Donderdag, 30 mei

Hemelvaartsdag: vrije dag

Vrijdag, 31 mei

Brugdag: vrije dag

Dinsdag, 4 juni

Pedagogische studiedag: vrij voor de kinderen

Woensdag, 5 juni

Suikerfeest

Zondag, 9 juni

Vaderdag

Maandag, 10 juni

Pinkstermaandag: vrije dag

Dinsdag, 11 juni

Schoolreis 1ste, 2de en 3de leerjaar:

Donderdag, 13 juni

Schoolreis 4de, 5de, 6de leerjaar: Bobbejaanland

Vrijdag, 14 juni

Uitstap kleuterproject : Planckendael

Donderdag, 20 juni

Poetsvrouwendag
Uitstap kleuterproject : Blotevoetenpad

Vrijdag, 21 juni

Voormiddag: verwelkoming van de oudste kleuters
en hun ouders in de lagere school

Dinsdag 25 juni

Proclamatie oudste kleuters

Woensdag, 26 juni

Afscheidsfeestje: de zesdeklassers en hun ouders

Donderdag, 27 juni

Rapporten lagere school afhalen tussen 15.20 en
17.15 uur.

Vrijdag, 28 juni

Laatste schooldag. Kinderen gaan om 12.15 uur
naar huis.

