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Kom op tegen kanker (KOTK)
Onze sponsortocht vertrok op donderdag 21 maart onder een
zacht lentezonnetje. De groepen van Vinkenhof en Leemstraat
kwamen samen in de kleuterschool waar de kleinsten “zaten” te
wachten in hun buggy’s. Echt een formidabel zicht om onze lange
Wavosliert door het dorp te zien slingeren. Na een rondje met de
kleuters startten de leerlingen van de lagere school aan een lange
wandeling, die van de Leemtraat waagden zich aan iets meer dan
7 km, die van Vinkenhof kwamen in de buurt van 10 km. Rond de
middag kwamen ze moe maar voldaan binnen. We zamelden maar
liefst 8677 euro in (zie www.100kmrun.be) . Heel veel dank voor
jullie steun en aanmoedigingen!
Zondag 24 maart, een prachtige en zonnige dag, duizenden
enthousiaste lopers en supporters in domein “De Schorre” in
Boom. Het was een dag van warmte, verbondenheid en sportieve
inspanningen voor het goede doel: geld verzamelen voor
kankeronderzoek. Eindtotaal: 1.452.500 euro!

Poort Leemstraat
We hebben onze poort een stukje naar de straatkant opgeschoven. Zo komt de inkom van het secretariaat
achter de poort te liggen. Dat is veiliger en gemakkelijker. De poort wordt om 8.45 u gesloten. Wie te laat komt
moet wachten tot 9 u., dat is dezelfde regeling als in de kleuterschool. Het is raadzaam om ten laatste rond 8.30
u aanwezig te zijn, zo kan iedereen rustig en zonder gehaast aan de lesdag beginnen.
Tijdens de paasvakantie worden er witte lijnen gespoten om de “wachtvakken” duidelijk zichtbaar te maken.
Om de doorgang van rijen en fietsers overzichtelijk te houden, is het nodig om binnen het vak op jullie
kind(eren) te wachten. Met dank voor het begrip!

Wavodag – 25 mei – save the date!
Op zaterdag 25 mei organiseren we onze jaarlijkse Wavodag in het
thema “Kom op tegen kanker”. Het loopevenement is een
afgeslankte versie van de 100 km-run. We lopen met een ploegje
van vier 10 km! Dat ploegje mag op veel manieren worden
samengesteld: uitsluitend kinderen, uitsluitend volwassenen, een
mix van kinderen met ouders, nonkels, tantes, leerkrachten,… alles
kan en mag! En na het lopen is het tijd voor een gezellige BBQ en
een fris drankje. Bij deze nieuwsbrief zit ook al een digitale versie
van de BBQ ter info. De papieren versie volgt meteen na de
vakantie. Breng familie en vrienden mee, we maken er een
sportieve en gezellige zaterdag van!

Sportschoenen
De turnkledij wordt tijdens vakanties mee naar huis gegeven om
even op te frissen. Kijken jullie ook eens na of de sportschoenen
nog groot genoeg zijn? Kinderen klagen soms over schoenen die te
nipt of te klein zijn… of hebben sommigen te lange tenen?

Vooruitblik
- vrijdag 26 april: inschrijvingen voor nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2019-2020. Vanaf 8.30 u in het
secretariaat in de Leemstraat
- woensdag 1 mei: Dag van de arbeid: verlofdag
- donderdag 2 mei: de 2de leerjaren vertrekken voor 2 dagen op boerderijklassen naar Pulle.
- maandag 6 mei: de 5de leerjaren vertrekken voor een week op talentklassen naar Malle.
De 6de leerjaren vertrekken voor een week op zeeklassen naar Oostduinkerke.
- zaterdag 25 mei: WAVODAG in Vinkenhof
- zondag 26 mei: verkiezingen in SPORTHAL BRUULTJESHOEK

Paaswens
Pasen is onderweg zijn.
Is lopen in zijn spoor.
Is het passieverhaal
herschrijven met hedendaagse inkt.
Is eenheid creëren tussen alle mensen.
Met Pasen buigen we ons verdriet om
tot vreugde en kijken we met
verwonderde ogen naar nieuw licht!

