
 

 Kalender april 2019 

 scholen Vichte  

ma 1 6de lj: oudercontact studiekeuze 
5de lj: studie 

di 23 Instap nieuwe peuters 
3A, 3B, 2Ade lj: zwemmen 
4+5+6: technopolis on tour in Zwevegem 
(Transfo) 

  di 2 1A,1B,1C, 2B lj: zwemmen 
6de ljAB:zwemmen t.v.v.  
       Broederlijk Delen 
5de+6de lj: studie 

woe 24 BUITENSPEELDAG 

wo 3  do 25 Schoolfotografie voor beide scholen 
6de lj: uitstap naar Moeskroen 

do 4 5de+6de lj: studie 
Oudercontact VBS 

vrij 26 schoolfotografie voor zesdes + familieleden 

vr 5   za 27 Vormsel  

Paasvakantie  
van  

zondag 7 april  
tot en met 

maandag 22 april  
Zondag 14 april: palmviering 10.30u 

  
Donderdag 18 april: instapviering voor alle 

eerste communicanten 18.00u 
  

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag 
  

Zondag 21 april: Pasen 
 

zo 28  

ma 29 VRIJE DAG (inschrijven BKO is noodzakelijk) 

 di 30 Schoolreis De RANKE 
geen studie voor 4de+5de+6de lj 

woe 1 
mei 

VRIJE DAG 

do 2 
mei 

schoolreis GLS 
geen studie voor 4de+5de+6de lj 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------hier afknippen------ 

 
Ben je fan van LEGO? Ga dan morgen (van 10u-18u) of 
zondag  (van 10u-17u) naar de beurs in Nieuwenhove met 
deze strook  en laat deze QR-code scannen. 



Even terugblikken 

 
Vorige zondag 24 maart, was de lentezon van de partij op ons schoolfeest. De 
“ontbijt-brunchwandeling” was een succes: bijna 500 wandelaars!  
Bedankt voor jullie talrijke aanwezigheid! 
 

GLS: Zwemmen voor het goede doel 

 
De leerlingen van het zesde zullen hun zwemmen koppelen aan inzet 
voor het goede doel. Dit gaat door op dinsdag 2 april: de zwembeurt van 
het vijfde leerjaar wordt verplaatst naar een latere datum. 
U kan de sporters sponsoren per lengte die ze zwemmen. Zo helpen we 
de armoede weer een klein beetje meer de wereld uit en steunen we de 
actie van Broederlijk Delen. 

 

GLS: Afsluit voor de vakantie 

 
De leerlingen van 4,5 en 6 sluiten het tweede trimester af in het thema 
van de maand rekenknap. 
Alle leuke rekenspelletjes mogen mee naar school gebracht worden. 
Vrijdagmiddag 5 april spelen we zo de vakantie tegemoet. 
 
 

GLS: Technopolis on tour op dinsdag 23 april 

 
 
Alle kinderen van 4de, 5de en 6de leerjaar mogen naar Transfo 
Zwevegem voor een uurtje “technopolis on tour”- plezier! 
Met een echte wetenschapsshow zal men ons tonen dat lucht 
drukt... 
 
 

GLS + VBS: Schoolfotografie 

 
Na de vakantie zullen de kinderen individueel en samen met broer(s)/zus(sen) gefotografeerd 
worden. Er wordt ook een klasfoto genomen.  Achteraf kan u vrijblijvend bestellen. Een klasfoto 
krijgt u gratis als u snel inlogt met een persoonlijke code. 
 

Heet van de naald: grasplein aan het Spey wordt omgetoverd tot speelplein 

 
Alle vergunningen  zijn goedgekeurd. De werken worden waarschijnlijk opgestart in de 
paasvakantie.  



Al even vooruitblikken.. 

 
De tweede week na de vakantie zal nog wat 
vakantiesfeer met zich meebrengen: eerst is er 
een vrije dag op maandag 29 april. 
De leerlingen van het kleuter en lager van de 
Ranke trekken op schoolreis op dinsdag 30 april.  
 
Woensdag vieren we het Feest van de Arbeid en 
blijft alles heel stilletjes op school. 
 
De kinderen van 4de, 5de en 6de leerjaar gaan 
op donderdag 2 mei op schoolreis. Onze 
bestemming Bellewaerde opent pas de deuren 
vanaf 1 mei. Eerst houden we een stop in het 
mooie Flanders Fieldmuseum te Ieper. 

 
 

Personeelszaken 

 
Juf Liesbeth (zorgcoördinator GLS) zal terug voltijds aan de slag gaan vanaf 1 april. 
We danken juf Agaat voor haar engagement tijdens de vervanging van juf Liesbeth en wensen haar 
veel succes verder. 
Juf Joke (3de leerjaar VBS) komt terug uit bevallingsverlof. We danken juf Leonie voor alle goede 
zorgen voor de kinderen van 3B. 
 
 

Feest vieren in het eerste of zesde leerjaar... 

 
Meer dan 50 leerlingen uit het eerste leerjaar bereiden zich volop voor op de grote dag van hun 
eerste communie op zondag 26 mei om 10.30u in de kerk van Vichte. Elk kind mocht in de voorbije 
tijd zijn of haar kaarsje naar de kerk brengen. 
In de klas wordt volop gewerkt rond de eerste communie met de juf! Het thema is “Ik kies voor 
Jezus!”  
De oudsten van onze school leven naar hun Vormsel toe of bereiden hun groeifeest voor: we 
wensen allen veel plezier toe! 
  

Buitenspeeldag https://www.anzegem.be/buitenspeeldag 

 

https://www.anzegem.be/buitenspeeldag

