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Wist je dat?

Morgen onze fuif ‘The sound of C’ plaatsvindt!

Heb je hiervoor nog geen tickets? Last-minute inschrijven is zeker nog mogelijk, maar
eveneens aan de deur zijn er tickets beschikbaar!

We hebben wel nog helpende handen nodig om hiervan een groot succes te maken. Je
kan nog steeds intekenen via deze lijst: vul je naam in op dit overzicht

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!

Zien wij jullie ook? Tot dan!

http://www.freinetcontext.be
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KdnNGW2G0MvE_Bxm8ENDwA7MLE9eo5-k3BZrrB03huE/edit#gid=0


Wist je dat?

We al heel wat inschrijvingen ontvangen hebben voor het ontbijt festijn ‘Vijgen na Pasen’.

Wil je ook graag bij dit gezellige, maar vooral smullend evenement aanwezig zijn? Schrijf
je dan zeker in via onderstaande link of de QR code op de flyer die jullie in het postvakje
ontvangen hebben.

https://forms.gle/4LGZc8Yyjfe4hEuw9

Wees snel want de inschrijvingen lopen maar t.e.m. vrijdag 1 april ;-)

https://forms.gle/4LGZc8Yyjfe4hEuw9


Wist je dat?

Het project Food Winners Brugge aan een nieuwe editie toe is. Deze wedstrijd heeft als
doel de gezinnen aan te sporen om voedselverspilling drastisch te verminderen. Food
Winners Brugge is een project van Stad Brugge in het kader van Bruggesmaakt in
samenwerking met Brugs Food Lab en wordt ondersteund met een klimaatsubsidie van
Departement Omgeving.

Dit jaar bouwt het project verder op de twee vorige edities waar deelnemers met succes
hun voedselverspilling drastisch wisten te verminderen tot 67 procent. In 2019 werden
vijftig vrijwilligers opgeleid tot volwaardige ambassadeurs tegen voedselverspilling. Zij
motiveerden het jaar daarop 512 huishoudens die in totaal op jaarbasis ongeveer twintig
ton voedsel bespaarden.

Nu zoekt Stad Brugge 5.000 deelnemers voor de nieuwe editie. Niet alleen particulieren,
ook bedrijven, scholen, sportclubs, verenigingen, buurtcomités … kunnen nu deelnemen
aan het project. Ze kunnen zo hun collega’s of buurtbewoners aansporen om mee te
doen.

Voel jij je geroepen om hieraan deel te nemen?

Inschrijven kan nu al tot 28 mei 2022 via www.foodwinnersbrugge.be

De campagne gaat van start op 19 april 2022.

http://www.foodwinnersbrugge.be


Wist je dat?
Wij graag een ordelijke fietsenstalling hebben.

De laatste tijd merkten we op dat de fietsen zomaar overal geplaatst worden. Gelieve deze dus in
de voorziene fietsenrekken te plaatsen, in de u-vorm (zie onderstaande foto).

Bij het gangpad, net naast de trap, onder het afdak mogen geen fietsen meer geplaatst worden.
Zo kunnen ouders zonder obstakels passeren.



Wist je dat?

Wij begrijpen dat kinderen af en toe spullen laten slingeren of vergeten.

Onze ‘verloren voorwerpen’ box puilt ondertussen uit..

We vinden het jammer dat deze kleren en andere voorwerpen niet meer bij hun eigenaar
terechtkomen.

We leggen volgende week een laatste keer alle verloren voorwerpen uit in het nest. De
ganse week zal het ter beschikking zijn. Alles wat op vrijdag 1 april overblijft, zal in de
Moederkloek, onze weggeefwinkel, geplaatst worden.

Op die manier kunnen we na de paasvakantie met een lege box starten, in de hoop dat
deze niet weer opnieuw volop gevuld wordt en er overzicht blijft.

Kom dus zeker een kijkje nemen voor deze officieel uit de box verdwijnen.



1. Belangrijke data

maart:

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

april:

● 4 - 17 april: paasvakantie

● maandag 18 april: Paasmaandag = geen school & geen opvang

● 22 april: forum en ouderbar

● zondag 24 april: ontbijt festijn ‘Vijgen na Pasen’

● 28 april: schooloverleg voor alle ouders

2. Een belangrijke aanpassing in de kalender voor de maand
juni

Op vrijdag 3 juni staat normaal een forum gepland. Deze zal jammer genoeg wegvallen, maar
komt er een leuk moment voor de kinderen in de plaats!
Die namiddag plannen we het ‘doorschuifmoment’ voor alle kinderen. Op die manier kunnen de
kinderen al eens proeven van hun volgende halte in hun schoolcarrière.
Bij afloop van de dag kunnen jullie, ouders, hen dan ook ophalen bij de begeleider van het
volgende schooljaar.

Bv. Chiara zit dit schooljaar in leefgroep de uil, schuift op vrijdagnamiddag 3 juni door naar leefgroep
de kolibrie en wordt opgehaald bij leefgroep de kolibrie.

Zo eindigen de kinderen hun dag met boeiende, leuke verhalen over hun volgende klas! Ouders
kunnen wel na het ophalen genieten van een drankje en het weekend inzetten bij de ouderbar!



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

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!

https://chat.whatsapp.com/FIk0hrm4DNmH1LHkexcZga


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. Rots en water training



7. Brede school

Opvangmogelijkheden

Paasvakantie

De paasvakantie staat voor de deur.

Inschrijven mogelijk via: https://forms.gle/GcuWviFLtHSaWDEr9

Inschrijven kan nog tot en met woensdag 30 maart. Inschrijven na 30 maart kan enkel

nog via een mail naar opvang@detandem.be.

Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie voorzien wij opnieuw opvang vanaf de peuterklas tot einde

eerste leerjaar. Binnenkort starten wij met de voorbereidingen, maar we kunnen nu al

beloven dat dit een vakantie vol dolle pret zal zijn.

Inschrijven voor de maand juli kan via deze link, voor de maand augustus klik je deze link

aan.

Daarnaast kan je ook inschrijven via de website: www.detandem.be

https://forms.gle/GcuWviFLtHSaWDEr9
mailto:opvang@detandem.be
https://forms.gle/utpwZ4k34EUc6bPA7
https://forms.gle/seKT77ztkyRjxDpT7
http://www.detandem.be/



