
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 25 – 17 maart 2023. 

1. Niet vergeten! 

- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .  

- Woensdag, 22 maart : fruitdag! 

- Op maandag, 20 maart gaan de leerlingen van het 4de en 6de leerjaar zwemmen in Hoogstraten. 

Vergeet je zwemgerief niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 aan de school!  

 

2. Helpers gezocht voor ons schoolfeest. 

Op zaterdag 13 mei 2023 vindt ons jaarlijks schoolfeest plaats.  Bij de organisatie van zo’n 

schoolfeest komt heel wat kijken. Dus om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn we op zoek 

naar extra helpende handen. Ben jij bereid om die dag eventjes hier of daar je praktische steentje 

bij te dragen? Dan ben je van harte welkom! Uiteraard blijft het optreden van jullie kind(eren) het 

allerbelangrijkste en voorzien we dat je dit zeker niet zal missen. 

De klasoudsten krijgen hiervoor een invulbrief mee naar huis. Alvast bedankt! 

 

 

 

3. Respect voor de buren van onze school! 

Nogmaals willen we de aandacht vragen om bij 

het brengen en ophalen van de kinderen respect 

te hebben voor de eigendommen van de buren van 

onze school en geen gebruik te maken van de 

opritten om te parkeren of als fietsdoorgang. 

Laat geen kinderen spelen in de voortuinen 

tijdens het wachten. Dit zowel aan de kant van de 

Kleipikker als in de Dorpsstraat! Gelieve ook geen 

sigarettenpeuken achteloos weg te gooien op de 

straat, opritten of in de voortuinen! 

                                                                                      



4. Vastenproject Kebene family. 

Kebene Family is een 

kleinschalig project dat straat- 

en weeskinderen opvangt in 

Kenia. Het opvangtehuis is 

opgestart in 2007 en is  gelegen 

in de buurt van Diani Beach, bij 

Mombasa aan de Zuidkust van 

Kenia. Hier wordt aan een aantal 

van de meest hulpbehoevende 

kinderen een THUIS gegeven 

waar zij de nodige liefde en 

zorg krijgen. Kebene wil hen 

laten opgroeien in een omgeving 

die uitnodigt om zich te 

ontwikkelen tot jonge mensen 

die iets kunnen betekenen voor hun land. Momenteel vangen ze ruim 135 kinderen op in 

verschillende projecten. KEBENE voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, 

opvoeding,  recreatie, e.d.  Het doel is aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid 

om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen voor een 

onafhankelijk leven in de toekomst.  

Afgelopen dinsdag kwam dhr. Pasci Princen, oprichter en bezieler van dit project hierover vertellen 

bij onze kinderen.  

Woensdag 29 maart houden we dan met de lagere school een sponsortocht ten voordele van dit 

project. Wij danken u alvast om dit project mee te ondersteunen en de kinderen te sponsoren of 

de mogelijkheid te geven om sponsors te zoeken. Voor meer info scan de QR code. 

 

 

Een prettig weekend! 

Het schoolteam.  


