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Beste ouders 

 

Wij zijn er ons heel goed van bewust dat niet iedereen het even 

goed heeft in onze wereld. We vinden het goed dat mensen 

elkaar proberen te helpen, waar het kan. Daarom willen de 

leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zich inzetten om 

tijdens de "koffiestop" geld in te zamelen voor Broederlijk Delen. Onze actie zal doorgaan op 

donderdag 4 april. Omdat we 's morgens misschien niet iedereen de kans kunnen geven om een 

tas koffie te komen drinken, hebben we ook dit jaar beslist om in de namiddag een tweede actie 

te doen. We hopen jullie zoveel mogelijk te mogen begroeten, zodat we Broederlijke Delen een 

mooi bedrag kunnen overmaken. Alvast bedankt voor jullie gulle bijdrage. 

   

Uitstel is voor onze ouderraad GEEN afstel, dus de jaarlijkse BLAVIERKES 
QUIZ gaat door op vrijdag 26 april. Meer info vinden jullie op Facebook of 

via Patricia Gijbels. 

 

 

EVEN HERINNEREN : de 1ste woensdag van april komt iemand van de 

"Opvoedingswinkel" bij ons op school. Willen jullie een gesprek? Spring gerust 

binnen tussen 9 en 11.30 uur! Dit schooljaar zal er nog 1x iemand bij ons op school 

zijn, nl. op 12 juni. 

 

SCHOOLFEEST IN EEN NIEUW KLEEDJE 

Graag willen we jullie al warm maken voor ons vernieuwde schoolfeest. Zoals eerder aangegeven 

gaat dit door op zaterdag 18 mei van 14.00u tot 18.00u. Zet het alvast in uw agenda!! 

 

VERLOREN VOORWERPEN 

Is het mogelijk om in de kleren en op de doosjes van je kind de naam te schrijven, a.u.b.? We 

merken dat er heel veel spullen blijven liggen waarvan we niet kunnen achterhalen van wie ze zijn. 

 

WAT IS TROOPER? 

Jawel, je leest het goed, met Trooper kan jij inderdaad de 

ouderraad steunen door gewoon online te shoppen. 

Onze ouderraad heeft een unieke Trooperpagina (meer informatie 
vind je op de website van de ouderraad, link via website Blavierke). 
Via deze pagina kan iedereen online aankopen doen bij de 

partnershops.  

Door via de Trooperpagina van de ouderraad naar een online shop te surfen, weten die online 

shops wie jij wil steunen. Een account aanmaken of inloggen is niet nodig. De link houdt alle 

gegevens bij waardoor je ook geen codes moet ingeven.  

Belangrijk: jij betaalt geen euro extra voor je aankoop, maar voor elke aankoop ontvangt de 

ouderraad wel een klein percentage (tussen 2 en 10%) van het aankoopbedrag! Toch de moeite 

waard, niet? 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Juf Nady, juf Ellen en meester Jo 

 



 

APRIL 2019  

 
1 MA Info instappertjes na Pasen 

NM: Auteurslezing 

 

1e leerjaar 

2 DI 8.30 uur: MST 

9.00 uur: American Games 

6e leerjaar 

5e leerjaar 

3 WO 9.00 uur: Opvoedingswinkel Geïnteresseerden 

4 DO Koffiestop ('s morgens en 's avonds) 
9.30 uur: Vastenviering (met pastoor) 

9.00 uur: Auteurslezing 

Iedereen 

Iedereen 

3e + 4e leerjaar 

5 VR   

6 ZA   

7 ZO   

8 MA Begin paasvakantie Iedereen 

9 DI   

10 WO   

11 DO   

12 VR   

13 ZA   

14 ZO   

15 MA   

16 DI   

17 WO    

18 DO Secretaressedag  

19 VR   

20 ZA   

21 ZO PASEN  

22 MA PAASMAANDAG  

23 DI   

24 WO FRUITDAG Iedereen 

25 DO 20.00 uur: Sponsorcomité 

VM: Ijsparadijs 

Leden SC 

2KK + 3KK 

26 VR 19.30 uur: QUIZ OUDERRAAD Iedereen 

27 ZA   

28 ZO Opendeurdag Hasp-O Zepperen (SOLV)  

29 MA Ouderraad (kernteam) Leden 

30 DI Workshop o.l.v. leerlingen STW (SOLV) 

Schoolraad 

3KK 

Leden 

1 WO DAG VAN DE ARBEID: vrije dag Iedereen 
 


