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‘Vijgen na Pasen’ - ontbijt festijn @Freinet Context Brugge

Zoals jullie reeds zagen passeren, organiseert werkgroep fondsen, in samenwerking met het oudercomité
en de overige werkgroepen, een ontbijt festijn op zondag 24 april 2022!

Nog voor en tijdens de krokusvakantie hebben we heel wat sponsors geronseld om ons ontbijt festijn
mogelijk te maken. We zijn dan ook dankbaar voor alle sponsors en sympathisanten die ons nu al in dit
evenement gesteund hebben!

Vandaag mogen we het evenement op jullie loslaten!

Via onderstaande link kunnen jullie inschrijven.

Voor het ontbijt is er keuze uit drie formules (uitgebreide info op het inschrijvingsformulier);

1. Kids (€5)
2. Classic (€12)
3. Healthy (€12)

Tijdens het ontbijt zijn er twee tijdsloten waaruit jullie kunnen kiezen. Tijdens elk tijdslot is er voor de
kinderen een activiteit voorzien met een lekkere attentie aan het einde.

Inschrijven: https://forms.gle/sJyw17haMx6dSR6B6

De uitleg omtrent betaling is onderaan de form bijgevoegd.

Alle opbrengsten van dit evenement gaan integraal naar het speel - en leer domein van de
kinderen.

!BELANGRIJK VOOR DE SPONSORS!

Voor zij die de formule ‘large’ gesponsord hebben, moet inschrijven niet! Deze sponsors zullen
eerstkomende week een mail ontvangen.

Wij hebben zicht op de overeenkomsten en wie een sponsorovereenkomst heeft inclusief ontbijt. Die dag
sluiten die sponsors (indien mogelijk) gewoon aan en wordt hun toegang voorzien via een sponsorlijst aan
de kassa. Alle andere sponsors kunnen en mogen zeker inschrijven!

Ieder z’n organisatie of concept wordt die dag extra in de kijker gezet.

Een flyer zal volgende week beschikbaar zijn! Maak jij ook mee reclame?

We hopen op een talrijke opkomst en vooral een gezellig samenzijn!

http://www.freinetcontext.be
https://forms.gle/sJyw17haMx6dSR6B6


Wist je dat?

Op 26 maart onze fuif "This is the sound of C" plaatsvindt. Om dit een spetterend succes
te maken zijn er nog heel wat helpende handen nodig.

Wil je hier aan meewerken? Vul snel je naam in op dit overzicht. De plekjes in het groen zoeken
nog een enthousiasteling.

Wil je hier ook graag bij zijn en ken je mensen die dit ook willen?! Inschrijven is de boodschap ;-)

Inschrijven doe je door het overschrijven van 10 euro/pp op volgend rekeningnummer van Freinet
Context: BE13 0682 2333 4039.

Bij de mededeling schrijf je: ‘Fuif - jouw naam - hoeveel deelnemers’. Vb. ‘Fuif - Dieter Segaert - 4
De opbrengst van deze avond gaat integraal naar het inrichten van onze speel- en leertuin!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdnNGW2G0MvE_Bxm8ENDwA7MLE9eo5-k3BZrrB03huE/edit?usp=sharing


Wist je dat?
Fien even uit is na een fietsongeluk. Al zeker tot aan de paasvakantie.

We missen haar en hopen op een spoedig herstel!

Ondertussen neemt Dieter het even van haar over (zie foto :-) )

Dieter is reeds een bekend gezicht op Context. Hij liep de voorbije 6 maanden rond op school, in
het kielzog van Mike en Fien, vanuit een meelooptraject directeur. Zo kon hij van dichtbij merken
hoe Fien, Mike en het team zich elke dag 100% inzetten voor de kinderen en leren hoe zij bepaalde
zaken aanpakken. Als jullie vragen hebben, kan je hem altijd mailen via
dieter.segaert@detandem.be of bellen op 0456/55 69 31.

We wensen Fien heel veel moed en rust zodat zij, van zodra mogelijk, weer paraat is!

Wist je dat?
We een infomoment voor de buurt organiseren. Dit omtrent meer info uit de school; geplande
werken op de speelplaats, fuif die op til staat, etc.

Dit infomoment gaat door op donderdag 24 maart. Vanaf 19u welkom, bij ontvangst een drankje
en van start gaan we om 19.30u!

Een extra warme oproep voor onze ouders uit de buurt om dan ook aanwezig te zijn.



Wist je dat?
Vandaag heel wat kinderen in pyjama naar school kwamen. Dit om Bednet te steunen!



Wist je dat?
Ouderbruggen woensdag 16 maart van start gaat. Geen weet wat te doen op
woensdagnamiddag? Komt dan zeker af!

Ouderbruggen organiseert leuke activiteiten voor kinderen en hun ouders in Sint-Kruis.

EigenWijs zal op het startevent een speelruimte inrichten voor kinderen van alle leeftijden.

Vanaf 16/03 is er om de twee weken op woensdagmiddag tussen 14u en 16u een
ontmoetingsmoment. Ze voorzien een tasje koffie en versnaperingen.

Inschrijven vooraf is niet nodig.

Tot dan?! 



1. Belangrijke data

● 12 maart: klusjesdag op school voor alle ouders
● 12 maart: curieuzeneuzemoment voor nieuwe ouders en ouders met kinderen

geboortejaar 2020.
● 23 maart: pedagogische studiedag (vervanging van de pedagogische studiedag 26/11/21

die toen niet kon doorgaan)

link inschrijven opvang: https://forms.gle/5JpU1RiJY9TErCsC9

● 24 maart: infomoment voor de buurt en ouders uit de buurt (andere ouders ook zeker
welkom!!)

● 26 maart: FUIF ‘This is the sound of C’
● week van 28 maart: individuele gesprekken (uitnodiging via de leefgroepbegeleiders)

2. Klusjesdag 12 maart

GEZOCHT EN GEVONDEN! - klussers en helpende handen.

Dank voor de enthousiaste respons. Zaterdagochtend 12 maart vliegen we er met jong en oud

samen in. We maken van de eerste klusjesdag van het schooljaar een bevlogen feit. We

verwachten een veertigtal ouders en begeleiders samen met een twintigtal kinderen.

We ontvangen jullie zaterdag om 9u met een tasje koffie of thee. We overlopen daarbij de lijst

met de taken en ‘kiezen’ een trekker per opdracht.

Je kiest daarbij de klus die het beste bij je past.

Neem je werk- of tuinhandschoenen mee en trek aangepaste kledij aan.  Voorzie zelf kuis- en

werkmateriaal om mee aan de slag te gaan. We hebben opgelijst in de kluslijst wat we nodig

hebben.

We eindigen ’s middags met een kommetje soep en brood.

We geven hierbij een opsomming van de taken. In eerste instantie hopen we jullie allen te

kunnen matchen met één van de klusjes. Daarnaast streven we ernaar om op de klusjesdag de

takenlijst gezwind af te vinken.

https://forms.gle/5JpU1RiJY9TErCsC9


OMSCHRIJVING KLUS WAT HEBBEN WE NODIG? WIE?

1 Uitkuisen kot op de kleuterspeelplaats om als
berging te kunnen gebruiken: leeghalen, triëren
materialen, schoonmaak kot en het praktisch
organiseren van de ruimte.

+

Vervoer naar kringwinkel van herbruikbare
materialen.

Kuismateriaal,

gedreven en energieke
aanpakkers

+

Camionette

Trekker: Elise

2 Maken van speeltuig uit paletten om de
kleuterspeelplaats op te leuken.

Vijzen en boormachine,
knappe koppen met wat
technisch inzicht, hands-on
mentaliteit

Trekker:

3 Van groenland een fijne speelplek maken: afval en
scherpe, onveilige materialen verwijderen zoals
spijkers, vijzen, glasscherven en grote stenen. Het
afval wegwerpen in de container op de parking
achteraan.

Vuilniszakken,
afvalgrijpers, bevlogen
speurders

Trekker:

4 Loszittende tegels vastmaken op de
kleuterspeelplaats.

Cement, expert ter zake Trekker: Bill

5 Opknappen van de verwilderde ‘moestuin’:  afval
en onherstelbare materialen verwijderen.
Ondertussen bedenken we een plan van aanpak
en mogelijk concept.

Schoppen, harken,
kruiwagens,
gepassioneerde in de
aarde wroetende
tuinwerkers

Trekker: Nele

6 Klimop verwijderen op de omheining kant
moestuin. Waar nodig de omheining stutten

Snoeischaren, kruiwagen,
stutmaterialen,

behendige kenners zonder
vrees

Trekker: Bill en
schoonvader



7 (Ouder)bar maken uit resten hout en paletten. Planken (op school),
schuurpapier, vijzen,
nietjes, plan (Björn)

Trekker: Björn

8 Terrassen kuisen van alle klassen: bladeren, takken
en groenaanslag verwijderen.

Schuurborstels, emmers,
volhardende
schoonmakers

Trekker:

9 Kleedkamers en toiletten boven de sportzaal
reinigen.

Kuismateriaal, moedige,
bezielde poetsers

Trekker:

Heel graag tot morgen!

3. Vogelhuisjes

Leefgroep de koolmees maakt vogelhuisjes!

Dit ten voordele van hun klaskas. Met het verzamelde geld kan de klas met geld uit hun klaskas
extra activiteiten doen of dingen aankopen om binnen de klas mee aan de slag te gaan.

Wie graag eentje wenst aan te kopen, gelieve een envelop met €15 en vermelding van naam
afgeven bij Katrijn.

Leefgroep de koolmees is jullie dankbaar!



4. Oproepen

Twee oproepen in functie van het ontbijt festijn;

1. Helpende handen

Vanaf volgende week zal in het nest een werklijst hangen voor op de dag van het ontbijt. Zoals
bij elk evenement hebben we graag helpende handen want vele handen maken licht werk ;-).
Bekijk dus zeker eens de lijst en teken in waar jouw voorkeur naar gaat!

2. Ben jij de geknipte paashaas?

Op het ontbijt festijn wordt voor de kinderen een activiteit voorzien. Aangezien het ietwat in
thema moet blijven, zouden we graag iemand hebben die als paashaas kan rondlopen en de
activiteit mee kan doen. Een verkleedpak van paashaas hebben wij op school. Enkel nog wat
schmink en wie weet ben jij onze geknipte paashaas!

Interesse? Stuur zeker een mailtje naar chiara.vermeersch@freinetcontext.be

Nog eens de oproep uit leefgroep het roodborstje;

Nog steeds op zoek naar slaapouders!

Zin en tijd om tijdens het middagdutje van de jongsten (p/K1) toezicht te houden?
Dan kom je als geroepen om slaapouder te zijn! Dit mag ook oma, opa, tante, oom zijn :-)
De nood ligt vooral op maandag en/of vrijdag (steeds van 12.30u - tot max 14u)

Geïnteresseerd? Stuur dan zeker een bericht naar leefgroep.hetroodborstje@freinetcontext.be

mailto:chiara.vermeersch@freinetcontext.be
mailto:leefgroep.hetroodborstje@freinetcontext.be


5. Moederkloek

De Moederkloek werd opgeruimd en het voorjaars- en zomergerief erin gelegd! Kom zeker eens
snuisteren!

Deze week in de kijker: zomerjassen!!!

We hebben er vele in verschillende maten en kleuren. Ze hangen op een rek voor de
Moederkloek, wellicht hangt er ook iets tussen voor uw zoon/dochter.



6. Een hart voor Oekraïne

De afgelopen week lieten jullie massaal van je horen door spullen te komen doneren voor
Oekraïne. BEDANKT!!!

We hebben twee winkelwagens vol kunnen inzamelen. De spulletjes die we maandag en dinsdag
verzamelden zijn inmiddels al onderweg naar Oekraïne!

Hiermee stopt, vooralsnog, de inzameling van spullen. Wel hebben wij aangeboden dat indien
vluchtelingen naar Brugge komen en kinderkleding nodig hebben, ze langs mogen komen in de
Moederkloek. Daar ligt echt nog ruim voldoende kleding!

We willen jullie dan ook vragen om op dit moment niets meer te doneren. Indien we specifieke
zaken nodig hebben zullen we dit via het schoolnieuws of de app groepen met jullie
communiceren.


