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OUDERRAAD 
VERGADERING 
OP 
DONDERDAG 
25 APRIL, KOM 
ER BI J  !  

Beste ouders,

De paashaas staat voor jullie voordeur te popelen dus hoog tijd voor de paaseditie van het 
Eekhoorntje om de paasvakantie alvast goed in te zetten. Wie Pasen zegt, denkt natuurlijk 
aan paaseitjes. De paaseitjes-actie kende een enorm succes dit jaar met de voorbestellingen 
dat er geen meer over waren voor de jaarlijks verkoop aan de schoolpoort zelf.

Namens de Ouderraad, wil ik daarom alle mama's en papa's hartelijk bedanken voor jullie 
deelname aan en enthousiasme voor alle schoolactiviteiten. Dankzij jullie gaan we het nieuw 
streefdoel zeker halen: de renovatie van het speelpleintje aan onze kleuterschool.

Na de paasvakantie zal de Ouderraad weer aan de slag gaan met nieuwe acties. Onze 
volgende vergadering vindt plaats op donderdag 25 april om 20u. Kom er bij! Maar 
ondertussen wens ik jullie heel veel leesplezier en leuke ontdekkingen met dit Eekhoorntje 
en ook een welverdiende en deugddoende paasvakantie!

Vi, voorzitster ouderraad



GROTE PREMIERE VOOR DE KLEUTERS! 

Dit jaar organiseerde de juffen een 
Carnavalstoet! 

Na een parade op het podium van alle 
kleuters, is de hele school gaan 
“paraderen” op straat! 

Heel wat ouders stonden langs de weg om 
hun kleuter(s) te zien. 

CARNAVALSTOET
Alle kleuters - 02.2019
CARNAVALSTOET
Alle kleuters - 02.2019



UITSTAP NAAR HET AFRIKAMUSEUM !

Alle kleuters waren super flink en waren 
geboeid door het museum! 

De tram ervaring was een groot succes. 
Alles verliep prima.

AFRIKAMUSEUM
1ste kleuterklassen – 02.2019
AFRIKAMUSEUM
1ste kleuterklassen – 02.2019



In onze klas zijn drie mama's komen helpen
om pepernoten te bakken. We hebben lekker
met onze handjes het bakmeel, de boter, de
basterdsuiker, de speculaaskruiden en een
beetje melk gemengd en tot grote deegballen
gekneed. Daarna hebben we er allemaal kleine,
platte balletjes van gemaakt. De ene was al
wat dikker dan de andere. Het moeilijkste was
om niet meteen al het lekkere deeg van onze
vingers te likken! We konden ook bijna niet
anders want het deeg bleef aan onze handjes
plakken. We hebben vervolgens alle
pepernootjes op een bakplaat gelegd en die
dan in de oven geschoven. Om het wachten
minder lang te maken, zijn we buiten gaan
spelen. Na de speeltijd waren de pepernoten
voldoende gebakken en mochten we ze naar
boven dragen om ze in ons klasje te proeven.
We hadden goed werk geleverd want iedereen
vond onze pepernoten superlekker! Aangezien
er nog wat tijd over was, hebben we ten slotte
nog gezellig naar een verhaaltje geluisterd.
Bedankt mama's, kom gerust nog eens langs!
Groetjes, Nathalie (mama van Charles)

PEPERNOTEN BAKKEN
2KA – Juf Mieke – 12.2018
PEPERNOTEN BAKKEN
2KA – Juf Mieke – 12.2018

Mama van Charles

Mama van 
Léopold

Mama van Jeanne



DE MAMA VAN HÉLOÏSE EN DE
MAMA VAN LÉON HEBBEN LEUKE
EXPERIMENTEN UITGEVOERD IN
DE KLAS.

We hadden 4 activiteiten gepland :
koekjes bakken in vorm van dino-
pootjes – vulkaanuitbarsting met
bicarbonaat + kleurstof +
afwasmiddel en azijn – grote
bevroren dinosauruseieren en hoe
kunnen we de dino’s bevrijden uit het
ei? – zakjes voor de dinokoekjes
knutselen.

Het was echt geweldig! Alles verliep
heel vlotjes. De kinderen hadden veel
ideeën en waren echt enthousiast.

Het was gemakkelijker dan we
dachten. Rond dit thema hebben we
direct inspiratie!

Kathleen en Sylvie

DINOSAURUS & VULKAAN
2KB – Juf Lindsey – 2019
DINOSAURUS & VULKAAN
2KB – Juf Lindsey – 2019

Mama van Léon

Mama van Héloïse



Juf Emilie stuurde ons een tijdje geleden een briefje
met een vraag: welke mama of papa kan zich
gedurende een paar uurtjes vrij maken om
bouwplannen te komen uitleggen aan de klas.

Snel even mijn agenda checken en geregeld, ik kan
erbij zijn.

Terwijl de kleuters allemaal toekwamen in de klas
was Juf Emilie al druk bezig met de carrousel klaar
te zetten in de klas, ook voor mijn hoekje met de
bouwplannen was een plekje gereserveerd. Ik had
zelf nog wat stalen, materialen en veiligheidshelmen
meegenomen om alles zo aantrekkelijk mogelijk in
te kleden.

In groepjes van 4 kwamen de kleuters (met of
zonder helm op, of materiaal in de hand) via een
doorschuifsysteem bij mij, ik toonde hen op een plan
van een echt huis waar je de keuken kan vinden,
welke de kamers zijn, hoe je de badkamer kan
herkennen, welk symbool je gebruikt om een raam
en een deur aan te duiden. De kleuters luisterden
aandachtig en stelden ook heel interessante vragen
die ik met plezier beantwoordde. Ik heb er van
genoten, het was een boeiende en leuke voormiddag,
ik hoop dat de kleuters het even leuk vonden en dat
de volgende generatie architecten hiermee
verzekerd is!

Jochen, papa van Jill

BOUWENPLANNEN 
3KA – Juf Emilie – 2019
BOUWENPLANNEN 
3KA – Juf Emilie – 2019



DE PAPA VAN MARTIN IS
IN ONZE KLAS
LANGSGEKOMEN.

Hij is in het thema bouwen
komen uitleggen wat een
architect doet. Maar ook
waarvoor alle bouw-
materialen dienen.

BOUWEN
3KB – Juf Jolien – 2019
BOUWEN
3KB – Juf Jolien – 2019

Papa van Martin



MEER EN MEER PAPA’S EN
MAMA’S KOMEN MET DE
FIETS NAAR SCHOOL!

De mooie dagen zijn er weer
en meer en meer

fietsen staan voor de

school. Dikke duim

aan alle sporters!

MET DE FIETS NAAR SCHOOL
Ouders en kinderen - 2019
MET DE FIETS NAAR SCHOOL
Ouders en kinderen - 2019

Mama van Léon en Jean,
Romane gaat ook mee! 

Familie van Emy



De Ouderraad bestaat uit een dynamische
groep ouders en vormt een schakel tussen de
ouders en de school. Tevens wil de raad een
financieel steentje bijdragen. De opbrengsten
van diverse acties (Kaas&Wijn,
handdoekenverkoop, Cameleon-actie,
paaseitjes,…) maken extra projecten mogelijk.
Zo steunde de ouderraad de voorbije jaren de
volgende streefdoelen :

• 2014-2015: houten tuinhuis en speelgoed 
voor buiten

• 2016-2017: vervanging van de vloerbekleding 
van de onthaalhoeken in alle klassen 

• 2017-2018 : vloerbekleding en 
televisieschermen

• 2018 – 2019 : verfraaien van de speelplaatsen

OUDERRAAD IN ACTIE
2019
OUDERRAAD IN ACTIE
2019

Paasactie

Schoolfeest

OUDERRAAD OP 

25/04/2019
KOM ER BIJ! 



ROMMELMARKT MATER DEI
Op 5.05.2019
ROMMELMARKT MATER DEI
Op 5.05.2019

Ook dit jaar organiseert de
Ouderraad van de lagere
school de rommelmarkt.
Deze zal plaatsvinden op 5
mei van 9u tot 13u.

Jullie zijn allemaal zeker 
welkom!!



KNUTSELEN VOOR PASEN
Ideeën
KNUTSELEN VOOR PASEN
Ideeën

Breng een Paasboom mee
als je op bezoek gaat bij de
familie.

Versier eitjes (hardgekookt)
tot je creativiteit op is.
Gebruikt allerlei materiaal
behalve verf ;-)



Versiering in de klas van Juf Mieke


