Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouder(s)
Deze week zijn onze leerlingen van het zesde op bezoek geweest
in de middelbare school hier vlakbij. Zij krijgen de kans om in de
ons omliggende scholen een kijkje te gaan nemen. Zo kunnen zij
een goede beslissing nemen als zijn in september onze school
verlaten (snif, snif).
Een verslag van Raïd: Op bezoek in het INSPIRO COLLEGE !!!
Dinsdag zijn die van het zesde op bezoek geweest op inspiro .
Ze kregen een lange uitleg over het middelbaar .
De juffen en meesters waren super tof en vriendelijk .
Alles wat we deden was leuk , We leerden en nog veel meer :
Latijn ,Stem en artistieke vorming, Misschien denk je wat stom,
leren ? Maar de juffen en meesters op het inspiro maakten leren
leuk . We hebben bij artistieke vorming eigenlijk geknutseld nou
eigenlijk getekend dat was super tof . We hebben ook een
rondleiding gekregen ! En nog veel meer ! En op het einde toen ze
alles hadden uitgelegd en laten zien kregen we nog lekker wat
pizza stukken !!!
Dat was ons avontuur op het Inspiro college !!!
De oudste kleuters zijn vorige week ook op stap geweest. Dit
keer ging de “reis” naar het natuurhulpcentrum in Oudsbergen.
Het was daar weer heel leuk en wij hebben opnieuw veel geleerd,
dat zie je zo op de foto’s. Met de bus naar Oudsbergen en daar
zagen wij heel wat “sjieke” dieren. Een leeuw, een beer en een
luipaard of was het een jaguar? Je kan het even aan onze
kleuters vragen, die weten er nu alles over!

De passage van de storm(en) verliep ook niet zonder slag of
stoot. Op onze schoolvrije vrijdag gebeurde er tijdens de opvang
een ongelukje met de deur. Gelukkig kwamen de mannen van de
technische dienst dit snel oplossen.
De storm nam ook ons dak goed onder handen. Zaterdag ging
meester Luc aan de slag als klusjesman en ruimde hij alle
brokstukken op. Zondagmorgen kregen wij de brandweer dan op
bezoek. Met hulp van de grote kraanwagen werden de
weggewaaide dakpannen snel vervangen. Een beetje jammer dat
de kinderen dit niet hebben kunnen zien, maar wij zijn blij dat
wij het zo snel hebben kunnen oplossen.
Dankjewel meester Luc, dankjewel brandweer en dank U,
technische dienst, top dat wij zo op jullie kunnen rekenen!
Maandagmorgen bleek dat er nog twee dakpannen waren
afgewaaid, ook die werden snel opgeruimd en vervangen. Hopelijk
is de storm nu echt gaan liggen 😊.

Vriendelijke groeten,
meester Luc&Johan

Info
Vrijdag 25 februari 2022
Carnaval in ’t Centrum! Vandaag komt iedereen verkleed naar
school en vieren wij feest…
Namiddag treden er een aantal kinderen op…
Krokusvakantie
Van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart
Maandag 7 maart 2022
Schaatsen voor de klassen van het vijfde en het zesde
Startdag voor 4 nieuwe instappertjes en ook voor 2 zusjes die
na de vakantie bij ons zullen starten.

