Paasprikkel 2015
VBA Anzegem, De Verrekijker

Pasen
Is opstaan
En een nieuw lied zingen
Nog enkel voor de
toekomst,
Is geloven dat het kan:
De dood achter je laten
En leven smaken
In zuur, zout en zoet
… uit paastekst van Kathleen
Boedt

Lente … nieuw leven
De natuur is als een goedgevulde
schuur.
Ze is zelfs te huur!
Het is een gave van U, Heer
en een opgave voor ons.
We moeten niet denken
aan geld en roem
maar ontspannen en kijken naar een
bloem.
Lentegebed uit het vierde leerjaar A na de lentewandeling.

Een fijne paasvakantie toegewenst!

Onze schoolkalender
-

Paasvakantie: 4 april – 19 april
20 april: instapdatum startende peuters, begin 3de trimester
25 april: Vormsel
29 april: schoolsport na school
1 mei: schoolvrije dag
3 mei: Eerste communie
8 mei: techniekklassen in 3de graad
13 mei: schoolsport voor 3de graad
14-15 mei: O.L.H.-Hemelvaart – schoolvrije dag
16 mei: laatste instapdag voor startende peuters
21 mei: schoolreis lagere school
25 mei: Pinkstermaandag
26 mei: sportdag
28 mei: schoolreis peuter- 1ste kleuterklas
31 mei: schoolfeest Centrum
1 juni: medisch schooltoezicht
2 juni: techniekklassen in 3de graad
15 juni: start proeven
16 juni: schoolreis 2de en 3de kleuterklas
25 juni: rapport
26 juni: receptie … einde basisschool voor zesdes
29 juni: doe-aan-sport-beurs 6de leerjaar
30 juni: laatste schooldag – einde om 11.40

Welkom bij ons op school
Na de paasvakantie: Verhelst Leon
Je plaatsje wordt klaar gemaakt. Hopelijk ben je
gauw thuis op onze school.

Weetjes:
Directie op 2 afdelingen:
Sedert januari heb ik nu ook een stekje op de
afdeling ‘De Verrekijker’
Op dinsdag- en donderdagvoormiddag kan je mij daar vinden.
Indien je op een ander tijdstip een contact wilt, dan mag je altijd een afspraak
maken op info@vba.be.

Leerlingenaantal:
Onze VBA-school groeit …
Voor onze kleuterafdelingen mochten wij op de teldag een record noteren van
138 kleuters. Voor onze school ‘De Verrekijker’ kunnen we al rekenen op 12
startende peuters voor volgend schooljaar.
Wij zullen voor volgend schooljaar onze 3 kleuterklassen kunnen behouden.
Bij de planning van een schooljaar met al haar
klassen probeer ik binnen de mogelijkheden
van de organisatie de stabiliteit in de scholen
zo veel als mogelijk te bewaren.

Speelplaats:
Ondertussen werd onze speelplaats verfraaid
met kleurrijk zitmeubilair.

Schilderwerken op school:
Agion, die scholenbouw subsidieert, heeft een gunstig advies uitgesproken voor
het lot schilderwerken. Hierdoor zal de school niet alleen in een kleurrijk jasje
gestoken worden, maar zal ook de akoestiek aangepakt worden. De
aanbesteding met het openen van de enveloppes gaat door in onze nieuwe
school op dinsdag 5 mei om 10.00 u. We hopen en sturen aan om onze
schilderwerken in de zomervakantie te laten doorgaan en dit vooral voor die
ruimtes waar kinderen veel komen.

Het verhaal van de mug die een olifant wordt!
Mogen wij uitdrukkelijk vragen om de verhaaltjes aan de
schoolpoort, die ontstaan uit een bezorgdheid of een
bedenking, niet een eigen leven te laten leiden. Toets ze zo
snel als mogelijk bij de mensen die het kunnen weten.

Veiligheid om en rond de poort.
Denk vooral aan de veiligheid van alle
schoolkinderen en niet aan je eigen
‘auto’comfort aan de schoolpoort.
Bedankt voor je begrip!

Dag klokken,
die straks van
Rome komen …

Onze paashaasjes zijn
staan klaar!!!
Schoolfeest
31 mei Centrum

