
 

 

  

              

 

 

Activiteitenkalender maart 2022 

ma 

07.03 

zwemmen voor L1 

di 

08.03 

nm : kindcontacten/conflicthantering L5A  

19u: overleg werkgroep schoolfeest 

woe 

09.03 

8u30 – 9u10  : flitsbezoek Goldy in de kleuterklassen  

11u20 – 12u : flitsbezoek Goldy in de kleuterklassen 

do 

10.03 

nm : kindcontacten/conflicthantering L6B  

Vr 

11.03 

Pyjamadag 

ma 

14.03 

Week van de zorgoudercontacten voor kleuter 

Uitnodigingen schoolfeest 23 april mee  

zwemmen voor L2 

13u15 : opstarten niveaulezen  

di 

15.03  

8u30 : medisch consult voor L6 te Eeklo  

nm : kindcontacten/conflicthantering – L4B  

13u15 : infomoment “Ivo en Tamara” in de turnzaal ( K2-3, L1-2-3) – 

Papaverrun 

14u30 : infomoment “Ivo en Tamara “ in de turnzaal ( L4 – 5- 6 )  

woe 

16.03  

flitsbezoek Goldy L1-L6 foto's raam en muur Vriendschapsweek: kleine 

attentie voor deelnemers 8.30 - 9.10 / 11.20 - 12u. 

do 

17.03 

Kangoeroewedstrijd  

nm : kindcontacten/conflicthantering L1B 

vr 

18.03 

Afscheidsdag meester Paul 

zo 

20.03 

vm: Prijsuitreiking Junior Journalist Davidsfonds Adegem - turnzaal 

ma 

21.03 

zwemmen voor L1 

Wereld – Downsyndroomdag  

12u30 : leerlingenraad 

20u : ouderraad  

Di 

22.03 

12u30: kinderkoor 

do 

24.03  

vm : Sessies CLB rond “Veerkracht” in L5 en L6  

9u30 : verteltheater in de bib voor K2 – eigen vervoer  
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nm : kindcontacten/conflicthantering L2B 

vr 

25.03  

Sportdag voor L4 -5 in Meos te Maldegem – met de fiets 

ma 

28.03 

zwemmen voor L2  

Di 

29.03 

12u30: kinderkoor 

woe 

30.03  

flitsbezoek Goldy L1-L6 Hoe gaat het met de giraffentaal? Wie heeft al 

girafjes verdiend? 

16 – 20u : oudercontacten voor lagere school  

do 

31.03 

16 – 18u : oudercontacten voor lagere school 

vr 

01.04  

nm : Papaverrun voor derde kleuterklas, L1 -2-3-4-5-6  

 

Vooruitblik naar april  

Ma 18.04    paasmaandag : geen school  

di 19.04      20u : ouderraad  

Za 23          schoolfeest op de Papaver  

 

 

Nieuwsbrief maart 2021  

 

1. Schoolfeest zaterdag 23 april  

Zaterdag 23 april gaat ons schoolfeest door op de achterliggende terreinen 

van de school. 

Er is de mogelijkheid om ’s middags te komen eten (11u30 – 14u)  of na het 

optreden.(16u30 -19u )  

 

Er is een optreden voorzien om 15u waar alle kinderen aan meewerken. 

Er is de ganse dag animatie voorzien voor de kinderen in verschillende 

speelstanden en workshops. 

Je bent ook welkom op het schoolfeest zonder in te schrijven voor het eten! 

Alle info lezen jullie op de uitnodiging die meegaat in de week van 14 maart. 



 

2. Project MOOI – MAKERS op onze school : we beperken het afval  

Komende week wordt in onze kleuterschool en eerste graad gewerkt rond 

afval . 

 

We vragen om vanaf 14 maart geen koeken meer mee te geven in 

koekenwikkels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogen we ook vragen om geen plastic  - flesjes meer mee te geven ? 

 

  

3. Nieuws van Goldy  

Pesten mag niet, pesten kan niet bij ons op school! 

Van 18 tot 25 januari stond op de Papaver de Vriendschapsweek in de kijker. 

Samen zeggen we “Neen” tegen pesten. 

We deden mee aan de Stip-it actie en verzamelden met de school heel wat foto’s 

van ouders die lieten zien dat ook zij tegen pesten zijn. Dank je wel hoor! Je hoort 

nog van Goldy! 



De betekenis van de 4 stippen werd in de kijker gezet. Iedereen moet weten wat ze 

betekenen.  

 

 

 

 

Er werd stilgestaan bij wat cyberpesten is en hoe je hierop moet reageren als je 

ermee te maken zou hebben. 

Ook leerden we het verschil tussen plagen en pesten.  

Het lied “Diamant” was dagelijks te horen en werd enthousiast  

meegezongen door jong en oud. 

Goldy deed een bezoekje aan de verschillende klassen en was blij zoveel stippen 

te zien!  

Heel veel kinderen begonnen spontaan mee te zingen met het themalied.  

Je kan toch wel geloven dat Goldy hier heel warm van kreeg? 

Ook de vele foto’s aan het raam en aan de wand brachten haar 

in een tophumeur. 

Super hoor, Papavervrienden! Fijn dat jullie zo jullie best doen om echte vrienden te 

zijn en iedereen te aanvaarden, hoe verschillend we ook zijn! 

 

 

 

 

 

 

 


