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Beste ouders, 

Het tweede trimester zit er alweer op. We willen langs deze weg iedereen een prettige vakantie toewensen en een zalig 

paasfeest. 

Na de vakantie wordt het nog een drukke periode. 

Er zijn heel wat uitstappen en activiteiten te noteren. 

Bovendien komt ook de toetsenperiode in onze lagere school dichterbij.  

Voor de maanden april en mei is het in elk geval  belangrijk om de  activiteitenkalender hieronder heel goed in het oog te 

houden. 

 

Directeur Philippe 

30/3: Goede vrijdag 

         begin van de paasvakantie 

 

16/4: start 3de trimester en projectweek 

Op vrijdag 20 april om 14.00u zal er een toonmoment 

zijn in de Witte Merel. 

Iedereen is daarop uitgenodigd!!! 

21/04: werkdag milieu en Edusoft 

21/04: Vormsel 

23/04: voorstelling sponsorloop deel 1 

24/04: medisch onderzoek 5A 

25/04: 1ste en 2de leerjaar naar de Schuur (Borsbeek) 

27/04: voorstelling sponsorloop deel 2 

 

30/04: facultatieve verlofdag 

01/05: eerste communie 

02/05: vertrek zeeklassen 2de leerjaar 

03/05: 1ste leerjaar naar Tivoli 

04/05: terugkomst 2de leerjaar 

08/05: rapport 4 

 

09/05: facultatieve verlofdag 

10/05—13/05: hemelvaartweekend 

15/05: 2B en 2C museum Lier 

15/05: toneelvoorstelling voor 4-5-6de leerjaar 

15/05: 5-jarigen oversteekdiploma 

 

16/05: pedagogische studiedag: vrijaf 

17/05: 3de leerjaar naar gemeentehuis 

17/05: toneel voor kleuterschool 

17/05: plenaire vergadering  

18/05: toneel voor 1-2-3de leerjaar 

21/05: pinkstermaandag: vrijaf 

22/05: vertrek kasteelklassen 

22/05: vertrek natuurklassen 

22/05: 2A hele dag museum Lier 

22/05: sportdag kleuterschool 

25/05: 1ste en 2de leerjaar naar De Schuur 

28/05: personeelsvergadering KS en LS 

29/05: schoolreis derde leerjaar 

30/05: sponsorloop voor Little Hearts 

Beste ouders, 

Onmiddellijk na de vakantie starten we met onze pro-

jectweek die volledig in het teken van muziek zal staan. 
Er komen zelfs echte professionals op school om ons 
één en ander te leren over boomwhackers, piano en 
zang!  

Ook in alle klassen zullen onze kinderen als een echte 
pauw hun muzikale talenten tonen. Mogen wij erop re-
kenen dat jullie dan, als een echte wasbeer, al dat en-

thousiasme met handgeklap belonen op ons slotmo-
ment op vrijdag 20 april? 

De pauw en de wasbeer zijn ook de laatste dieren die 
dit schooljaar aan bod komen tijdens de axen. Wij ho-
pen dat onze leerlingen nog heel wat pauw– en was-
beermomentjes mogen hebben op school en daarbui-
ten. Hieronder nog even de kenmerken van deze twee 

dieren op een rijtje! 

Pauw 

Een kind dat zich gedraagt als een pauw, toont zich, stapt 
naar anderen toe, neemt contact op, biedt zich aan om 
mee te spelen. Het kan uitspreken waar het goed en min-
der goed in is, wat zijn kwaliteiten en tekortkomingen zijn. 
Het kan eigen ervaringen, gevoelens, me-
ningen meedelen aan anderen….. 

Wasbeer 

Een kind dat zich gedraagt als een was-
beer  geeft aandacht aan de anderen, 
luistert naar wat de ander te vertellen heeft, uit zijn waarde-
ring, nodigt anderen uit om mee te spe-
len….. 

 

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

Akkoord! Daar zit muziek in! 

http://www.acmautogroep.be


 

 

Wisten jullie dat: 

• Onze ouderverenging weer voor een spetterende Italiaanse avond heeft gezorgd? Een volle refter mocht genieten 

van lekkere en uitgebreide maaltijden met een topdessertje als afsluiter. Ook onze sponsor Cater-idee willen we 

niet vergeten te vermelden. Ook daarvan kregen we een aantal lekkere pasta’s cadeau. 

En tot slot de harde werkers voor, tijdens en na willen we een extra dankjewel zeggen. Zonder hun inzet was dit 

nooit mogelijk geweest. Zijn jullie er volgend jaar opnieuw? 

• De kleuteropendeur een groot succes was? Meer dan 40 ouders vonden de weg naar Mater Christi om hun  

kind(eren) te komen inschrijven. Wij heten hen nu al van harte welkom. 

• Heel wat jongens en meisjes van onze school op 21 april hun vormsel doen? En op 1 mei vieren we onze eerste 

communicanten. 

Aan alle feestvarkens en hun familie alvast een hele dikke proficiat. 

• Er op 21 april een milieudag is? Iedereen die graag in de tuin werkt, is welkom. We maken het bos en de tuin dan 

gebruiksklaar, zodat onze leerlingen bij goed weer volop kunnen genieten van de buitenlucht. Een kruiwagen, 

schop of ander materiaal is altijd handig wanneer jullie dat zelf kunnen meebrengen. 

• Wie liever met computers bezig is ook die dag mag langskomen? Ons Edusoftteam plant dan ook een groot onder-

houd aan computers en digitale borden. Ook hier zijn geïnteresseerden meer dan welkom. 
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Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be  
www.jero-events.be (medesponsor van onze school) 

Weetjes 

Sponsorloop: 30 mei 2018 

Twee Belgische broers, Tony en Jimmy Geeraerts, werden tijdens hun reis doorheen Zuidoost - Azië getroffen door de 

(confrontatie met de) armoede in Cambodja, één van de armste landen ter wereld.  Eens thuisgekomen bleef er bij Tony 

en Jimmy iets knagen. De beelden van de schrijnende armoede en de achtergelaten kinderen lieten hen niet los. Ze on-

dernamen actie.  Met de steun van enkele familieleden en vrienden richtten de broers de VZW Little Hearts op. 

Ze huurden en renoveerden in Phnom Penh een oud schoolgebouw dat in mei 2009 de deuren opende voor 50 weeskin-

deren.  Na 3 jaar besloot de overheid het gebouw te verkopen. Little Hearts startte met de bouw van een nieuw weeshuis 

in Arey Ksat, een landelijke en groene gemeente net buiten de hoofdstad. 

In 2013 werd het nieuwe weeshuis geopend. Dit Little Hearts huis kan plaats bieden aan 80 kinderen. Tony verkocht in 

België zijn hele hebben en houden en verhuisde voorgoed naar PP om zo zijn weeshuis beter te kunnen runnen en om als 

een echte vader bij zijn kinderen te zijn. Ook vanuit België trekken elke vakantie een aantal vrijwilligers naar ginder omdat 

ze hun hart daar verloren hebben en heel hard willen meewerken aan een beter leven voor de jeugd daar. Kinderen wor-

den er groot gebracht om later hun kennis te kunnen doorgeven aan hun kinderen en om zo in te toekomst zichzelf te kun-

nen in stand houden. 

Vanuit Mater Christi hebben wij rechtstreekse banden met enkele vrijwilligers. Met heel hun hart zullen ze aan onze jon-

gens en meisjes komen vertellen over het leven van ginder en de noden. 

Wij hopen dat jullie hen ook financieel willen steunen. Heel wat info vind je op de website van Little Hearts 

www.littlehearts.be  

 

Het ingezamelde geld mag mee naar school gebracht worden t.e.m. vrijdag 25 mei 2018.  

http://www.littlehearts.be

