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Wist je dat?

De fuif een succes was!

We willen iedereen bedanken die aanwezig was en dit mede mogelijk heeft gemaakt.
Bedankt aan Olivier Salens  in het bijzonder om alles in goede banen te leiden en te
helpen organiseren!

http://www.freinetcontext.be


Wist je dat?

De inschrijvingen voor het ontbijt festijn ‘Vijgen na Pasen’ morgenochtend worden
afgesloten. Nog een laatste kans dus voor wie nog aanwezig wil zijn!

Inschrijven is mogelijk via onderstaande link of de QR code op de flyer die jullie in het
postvakje ontvangen hebben.

https://forms.gle/4LGZc8Yyjfe4hEuw9

Helpende handen zijn nog steeds welkom! Zin om die ochtend een shift te draaien van
een uurtje? Intekenen kan via onderstaande werklijst, in de groene vakjes waar nog geen
naam vermeld staat: vul hier je naam in

https://forms.gle/4LGZc8Yyjfe4hEuw9
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldNIjNqbvVDYwyEUgq5RIemcywwU4gAlRMEyP0OJfpc/edit#gid=0


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.

Ondertussen hangen er duidelijke a�eeldingen waar niet geparkeerd mag worden.
Mogen we jullie dan ook attent maken hier rekening mee te houden, alstublieft?!



Wist je dat?

Fien nog niet opnieuw kan starten na de paasvakantie ☹.

We vinden het oprecht jammer haar nog niet terug met open armen te
kunnen ontvangen, maar we gunnen haar nog alle rust en herstel dat
ze nodig heeft.

Gelukkig vangt Dieter de verlenging van haar ziekteverlof verder op!

Wie vragen heeft, richt zich dus het best tot Dieter (0456/556931 -
dieter.segaert@detandem.be).

Wist je dat?

Een klein groepje ouders tijdens de eerste week van de paasvakantie proefdraait met
COKIDO.

Op maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 april zitten die ouders samen om tot een
planning te komen van het concept voor deze zomer.

Meer info over dit project?

Mailen naar leefgroepouders@freinetcontext.be

Wist je dat?

Er een momentje gepland is voor een opleiding tot gemachtigd opzichter?

Als gemachtigd opzichter ben je aangesteld door de burgemeester en ben je gemachtigd
om groepen (kinderen) over te mogen steken. Je krijgt hierbij een extra mandaat om het
verkeer stil te mogen leggen, eventuele overtredingen aan te geven bij de politie of
formeel klacht in te dienen, … Je bent hiervoor ook extra verzekerd.

Er wordt een opleiding georganiseerd op 20 april om 14u (tot 16u). De opleiding vindt
plaats in het Politiehuis (Lodewijk Coiseaukaai 3).

Wanneer je hier aan wenst deel te nemen, kan je je hier inschrijven.
De plaatsjes zijn beperkt en wie er voor deze sessie niet bij is, schrijven we aan voor een
volgende sessie.

mailto:dieter.segaert@detandem.be
mailto:leefgroepouders@freinetcontext.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKqgDzn4bkEatqXKI_RsImKBYyJROHXe0YK9JDweD8Y_yx2g/viewform


1. Belangrijke data

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

> opgelet! Het schooloverleg van donderdag 28/4  wordt verplaatst naar dinsdag

26/4.

2. Fietsexamen L6

Op donderdag 19 mei staat het fietsexamen van het zesde leerjaar op het programma. Hiervoor
kunnen we nog enkele helpende handen gebruiken om deze dag op een vlotte manier te laten
verlopen. Welke ouder/grootouder zou het zien zitten om op deze dag observator te zijn langs
het het fietsexamen? Stuur gerust een berichtje naar leefgroep.detorenvalk@freinetcontext.be,
dan sturen An en Elise met veel plezier wat extra informatie door.

3. 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!

mailto:leefgroep.detorenvalk@freinetcontext.be


4. Schoolfeest

Save the date voor ‘The dancing toma-toes’!

Graag nodigen wij jullie uit op ons schoolfeest op vrijdag 20 mei 2022. We maken er samen met de
kinderen en ons ganse team een onvergetelijke dag van!

Overdag zullen de kinderen tal van activiteiten kunnen doen op het schooldomein. Deze
schooldag duurt deze keer wat langer dan normaal, want iedereen mag de kinderen komen halen
om 16u. Om 16u zullen we voor jullie klaar staan met een bar en aansluitend een spaghettiavond.

De opbrengst gaat volledig naar de inrichting van de speelplaats.

Dagverloop:

13u start begeleide ateliers voor kinderen
16u einde begeleide ateliers voor kinderen
17u eerste shift spaghetti
18u tweede shift spaghetti
19u derde shift spaghetti

Om alles goed te laten verlopen, vragen we jullie om onderstaande, beide links in te vullen. Dit
kan nog tot en met 25 april 2022.

Schoolfeest: helpende handen
Schoolfeest: spaghetti

Team Context heet jullie alvast van harte welkom!

Opgelet!:
Er is die dag geen opvang voorzien, na 16u vallen de
kinderen onder de verantwoordelijkheid van de
ouders/voogd.

https://forms.gle/A1GS2QYGSps16goT9
https://forms.gle/FCULQmsvTt1yZ6rJ7


5. Oproepen

1. 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. 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 donderdag (steeds van 12.30u - tot max 14u)

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

3. 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

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/


Externe initiatieven

Uitwijken

Uitwijken komt van 5 tot 23 april naar het ‘Leliepark’ te Assebroek!
We brengen van alles mee: onze bureauwagen om in te werken, de barwagen waar we elkaar vijf
dagen per week kunnen ontmoeten, een programma vol workshops, circus en muziek én … veel
goesting om de buurt te leren kennen.
Kom kennismaken met ons en ons programma bij een gratis koffie of thee en andere drankjes aan
kleine prijzen.

Elke zaterdag (9/04, 16/04 en 23/04) organiseren
we een buurtrestaurant in het park. Onze vaste
kok bereidt er - samen met iemand uit de buurt -
een maaltijd voor de buurtbewoners. Woon je in
de buurt van het Leliepark? Kook je graag?
Contacteer ons via info@uitwijken.be

Het volledige programma vind je op:

https://uitwijken.be/programma/uitwijken-april/

Tot dan?
Groetjes
Janes, Stef, Lotte en Lies

mailto:info@uitwijken.be
https://uitwijken.be/programma/uitwijken-april/


Zomerkampen

Tijdens de zomervakantie stelt Howest haar deuren open om kinderen tussen de 6 en 12 jaar een
boeiend, speels en vooral leerrijk kamp te bezorgen. De kampen worden inhoudelijk mee
uitgewerkt door STEM-academie Ingegno. Dagelijks worden 3u STE(A)M-activiteiten én 3u crea-
en spelactiviteiten aangeboden. Per kamp wordt ook één daguitstap voorzien.

Meer info en inschrijven via de website:

Beleef een uniek vakantiekamp aan Howest! | howest.be

Kinderen beleven innerlijke rust tijdens kleinschalig vakantiekamp

Met mediatraining en rustgevende vakantiekampen voor kinderen heeft Brugse kindercoach
Kathy

Metdenanckxt haar missie gevonden. Het concept slaat aan want ze breidt haar activiteiten nu uit
met extra zomerkampen.

Kinderen een rustpunt gunnen in een steeds sneller draaiende samenleving, dat is wat Kathy al
enkele jaren doet met haar workshops voor kinderen. Spelenderwijs leert ze kinderen mediteren
en hun zelfvertrouwen verhogen. Die lessen vinden sinds 2016 plaats in 6 verschillende
basisscholen in Brugge.

Sinds 2019 organiseert ze het 3de jaar op rij ook haar Shiny Kids Talentenkampen in Brugge. Dit
zijn kleinschalige vakantiekampen vol rust, positiviteit en creativiteit. Deze zomer breidt ze uit
naar kinderboerderij Den Ast in Lichtervelde. “Hoe meer ik mijn zaadjes van positiviteit en rust kan
planten in kinderharten, hoe beter.” Aldus Kathy.

& net als bij volwassenen kan meditatie kinderen helpen om rustiger en aandachtiger te worden,
maar het draait om veel meer dan dat. Mediteren stimuleert hun vermogen tot empathie en
vergroot hun assertiviteit en weerbaarheid.” stelt neuroloog Steven Laureys in zijn nieuwe boek
‘Het no-nonsense meditatieboek voor kinderen’.

Meer informatie over het Shiny Kids Talentenkamp vind je hier:

www.kiyashi.be/shiny-kids-talentenkamp

https://www2.howest.be/vakantiekamp/
http://www.kiyashi.be/shiny-kids-talentenkamp


Workshop Brugse Boekhandel



Aanbod vanuit HOWEST Brugge

Kinderuniversiteit ‘Leve de creativiteit’ – zaterdag 23 april 2022

Deze kinderuniversiteit is er voor nieuwsgierige aagjes tussen 3 en 10 jaar die willen weten hoe
het er in het hoger onderwijs aan toe gaat. Je bent voor heel eventjes student en krijgt les zoals
‘echte’ studenten, volgt laboratorium-sessies zoals ‘echte’ studenten of gaat op veldonderzoek
zoals ‘echte’ studenten. En na afloop … krijg je een diploma!

Meer info en inschrijven via de website:

Leve de creativiteit - Kinderuniversiteit

Wetenschapsacademie

Zit je in het 5de of 6de leerjaar en hou je van wetenschap en techniek? Is experimenteren echt je
ding? Dan is de wetenschapsacademie Brugge beslist iets voor jou! Beleef vier weken vol
wetenschappelijke en technische activiteiten. Wat we zoal gaan doen? We trekken op onderzoek
en maken allerlei leuke dingen die jij uiteraard meeneemt naar huis.

Meer info en inschrijven via de website:

Wetenschapsacademie Brugge | Howest

https://www.kinderuniversiteit.be/edities/leve-de-creativiteit/
https://www.howest.be/nl/wetenschapsacademiebrugge


Wij wensen alle ouders en kinderen een fijne vakantie toe! Geniet van het samenzijn,

elkaar, de vrije tijd en… de paaseieren! We verwelkomen jullie graag terug op dinsdag 19

april. Tot dan!


