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Wist je dat?

Er twee leuke evenementen op til staan!

Namelijk;

- zaterdag 26 maart: onze fuif -  this is the sound of C
- zondag 24 april:  het ontbijt festijn - Vijgen na Pasen

Mogen we jullie allen oproepen om mee te helpen reclame maken? Maar ook jullie zien we graag
aanwezig op deze evenementen! ;-)

Deze week zijn er heel wat flyers de deur uit gegaan! Ook in jullie postvak zijn deze nog eens te
vinden. Hang deze flyers gerust uit in jullie favoriete winkel of ergens waar deze goed zichtbaar is.

Om dit een spetterend succes te maken, zijn er nog heel wat helpende handen nodig voor beide
evenementen.

Voor de fuif kan je nog steeds intekenen via dit overzicht.

Voor het ontbijt hangt sinds vandaag een intekenlijst uit in het nest.

Wil je graag bij de fuif 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

EN/OF

Wil je graag bij het ontbijt zijn en ken je mensen die dit ook willen?! Inschrijven is de boodschap.

Inschrijven doe je via onderstaande link of QR code op de flyer, en het bedrag te betalen zoals
onderaan de form omschreven staat.

https://forms.gle/4LGZc8Yyjfe4hEuw9

De opbrengsten van beide evenementen gaan integraal naar het inrichten van onze speel- en
leerdomein!

http://www.freinetcontext.be
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdnNGW2G0MvE_Bxm8ENDwA7MLE9eo5-k3BZrrB03huE/edit?usp=sharing
https://forms.gle/4LGZc8Yyjfe4hEuw9






Wist je dat?
Vorig weekend de klusjesdag een groot succes was! We willen alle ouders die een handje kwamen
helpen nog eens extra van harte bedanken.

Geniet hieronder van enkele sfeerbeelden ;-)



Wist je dat?
Wie een shift van twee uurtjes komt meehelpen op de fuif, helemaal gratis aanwezig mag zijn! Je
hoeft dus geen tickets te betalen. Wie toch reeds betaald had en zich ingetekend heeft op de
werklijst, krijgt een gratis drankkaart vergoed!

Wist je dat?
Het maandag 21 maart Wereld Downsyndroomdag is. Die dag geven we met z’n allen graag deze
mensen en de mensen die zorg aan hen verlenen extra liefde en aandacht. Om hen onze steun te
tonen, roepen we op om dan twee verschillende kousen te dragen; steunkousen! Doe jij ook mee?

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?
Ons forum vandaag doorging. Niet alleen het mooie weer was aanwezig, maar ook heel wat
ouders kwamen kijken!

De kinderen brachten er opnieuw heel wat ervaringen van de afgelopen periode.

Afsluiten deden we met een drankje en een gezellige babbel aan de ouderbar.



Wist je dat?
We gisteren de officiële opening hadden van onze schoolbib. Dit met pers en politiek! Zowel de
burgemeester Dirk De Fauw als schepenen, Pablo Annys (sociale zaken, werk en ondernemen
waaronder bevoegdheid flankerend onderwijs) en Nico Blontrock (cultuur) waren aanwezig.

Aangezien het deze maand jeugdboekenmaand is, vonden we het ideale moment om de
schoolbibliotheek voor officieel te openen!

Een krantenartikel zal eveneens in het Brugsch Handelsblad verschijnen.



1. Belangrijke data

● 23 maart: pedagogische studiedag (vervanging van de pedagogische studiedag 26/11/21
die toen niet kon doorgaan)

● 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. woensdag 23 maart = geen school

Op woensdag 23 maart  is er een pedagogische studiedag voor de begeleiders en bijgevolg geen
school. We voorzien die dag wel opvang.

Inschrijven voor opvang is mogelijk  via volgende link: https://forms.gle/5JpU1RiJY9TErCsC9

3. Klusjesgroep

Naar aanleiding van onze afgelopen klusjesdag heb je nu de mogelijkheid om deel uit te maken
van een enthousiaste groep ouders en begeleiders die af en toe zin hebben om de handen uit de
mouwen te steken. Wens je hiervan deel uit te maken? Dan kan dit via onderstaande link!

https://chat.whatsapp.com/FIk0hrm4DNmH1LHkexcZga

https://forms.gle/5JpU1RiJY9TErCsC9
https://chat.whatsapp.com/FIk0hrm4DNmH1LHkexcZga


4. Meer nieuws over het schoolfeest

Zoals sommigen onder jullie al zagen op de frigokalender, staat ons schoolfeest op de planning
voor zaterdag 21 mei. We gooien het concept even over een andere boeg en verplaatsen het
schoolfeest naar vrijdag 20 mei. Door de vele laaiende reacties van de kinderen vorig schooljaar,
hebben we bewust gekozen om het concept van overdag een feestelijke gelegenheid voor de
kids te behouden, mits een evaluatie naar pro’s en contra’s aan het einde van dit evenement.

Overdag is er een feest voor de kinderen en vanaf 16u mogen de ouders aansluiten voor een
gezellig moment met eten en drinken. Meer info krijgen jullie op een later tijdstip, maar reserveer
alvast deze datum in jullie agenda, want het zal de moeite zijn!



5. Oproepen

1. 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

2. 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

3. Vrijwilligers voor het fietsexamen

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen fungeren tijdens het fietsexamen van de zesdejaars op
het einde van het schooljaar.
Heb je interesse om het fietsexamen mee in goede banen te leiden en hierbij aanwezig te zijn?
Meer info en registratie vind je via volgende link;
https://www.brugge.be/veilig-naar-school.fietsexamens-langs-brugse-vero-s

4. ouders voor ouders: roddelbladen gezocht

Tineke Strijland (ouder K3 en L1) is op zoek naar roddelbladen (bv. Dag Allemaal, Joepie,
TV-familie, BLIK, Story, etc.). Heb jij er thuis liggen en kan je deze kwijt? Leg je aanbod in het ouder
postvakje van de kinderen Strijland. Deze ouder is jullie dankbaar!

mailto:chiara.vermeersch@freinetcontext.be
mailto:leefgroep.hetroodborstje@freinetcontext.be
https://www.brugge.be/veilig-naar-school.fietsexamens-langs-brugse-vero-s


6. 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.

7. The Beast - grootste obstakel parcours komt naar Brugge!

Het Brugse netwerk vrijetijdsparticipatie heeft in samenwerking met onze brugfiguur vrijkaarten
voor The Beast, het grootste obstakel parcours ter wereld, dat op 16 tot 18 april op ‘t Zand staat.

De tickets zijn bedoeld voor jongeren van 12 tot 25 jaar en geven niet alleen toegang (een ganse
dag, open van 10 tot 22 uur), maar ook recht op 2 drankjes, 1 ijsje en een warme snack.

Hebben jullie interesse in vrijkaarten? Laat dit dan zo vlug mogelijk weten, zodat we tickets voor
jullie kunnen blokkeren!
Stuur hiervoor een bericht naar stefanie.darrou@brugge.be

Via volgende link kan je alvast een filmpje van  ‘The Beast’ bekijken;
https://www.youtube.com/watch?v=hiMCkRMYVJM&t=53s

mailto:stefanie.darrou@brugge.be
https://www.youtube.com/watch?v=hiMCkRMYVJM&t=53s

