
Geluksvogels 

Maandkalender 

april 2022 
 

 

Paasvakantie van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 

 

Ma 18 april   Allen Start 3de trimester  

Paasmaandag = vrijaf 

Di 19 april NM 1L en 3L Zwemmen  

Woe 20 april Hele dag 

NM 

Allen 

3L tot 6L (wie zich 

inschreef) 

Buitenspeeldag  

Voetbaltornooi (Vlug Vooruit) 

Vrij 22 april Hele dag 

19u00 

6L Red Star Line Museum met de fiets 

QUIZ ouderraad 

Fietsweek tijdens de turnlessen 

Fiets meebrengen 

Ma 25 april Turnles 

VM 

NM 

15u45 

2L 

4L en 6L 

6LA 

5L en 6L 

Fietsweek! 

Zwemmen  

Brandweer met de fiets 

GEEN STILLE STUDIE 

Di 26 april NM 

VM 

NM 

2L 

6LB 

6LC 

Zwemmen  

Brandweer met de fiets 

Brandweer met de fiets 

Woe 27 april Turnles 5L en 6LA Fietsweek! 

Don 28 april Turnles 1L, 6LB en 6LC Fietsweek! 

Vrij 29 april Turnles 

NM 

3L en 4L 

1LA 

Fietsweek! 

BIB bezoek 

 

Belangrijke data  
 

 

 

 

Woensdag 20 april 2022 is het nationale buitenspeeldag. 
https://www.buitenspeeldag.be/ 

 

 

https://www.buitenspeeldag.be/


Sport 

• Woensdag 20 april 2022 organiseert Vlug Vooruit een voetbaltornooi 4-4 voor de 

jongens en meisjes van het 3de t.e.m. het 6de leerjaar. Inschrijven kan tot en met 31 maart 

2022. Brief werd al meegegeven. 

• Tijdens de turnlessen van 25-29 april is het fietsweek, gelieve je fiets in orde mee te 

brengen. 

 

Planning tot einde schooljaar 
 

• Woensdag 4 mei 2022: pedagogische studiedag – VRIJAF  

• Maandag 23 mei – woensdag 25 mei 2022: Boerderijklassen 3L 

• Donderdag 26 mei 2022: Hemelvaartsdag – VRIJAF 

• Vrijdag 27 mei 2022: brugdag – VRIJAF 

• Maandag 6 juni 2022: pinkstermaandag – VRIJAF 

• Vrijdag 10 juni 2022: tuinfeest 

• Donderdag 30 juni 2022: laatste schooldag 

 

Wist je dat 

 

• … we na de paasvakantie geen lange broek meer dragen? Onze leerlingen dragen vanaf nu 

terug hun uniformrokken en bermuda’s. Wij verwachten ook dat de rokken van de meisjes 

een correcte lengte hebben en dat dit geen minirokjes zijn. 

• … we er extra op gaan toezien dat de fietsen netjes in de fietsenrekken worden gezet. Liefst 

ook op slot. 

 

 
1ste tot en met het 3de leerjaar werken deze maandrond het thema “Hier zeg ik STOP!” Kinderen 

die gepest worden moeten op onze steun kunnen rekenen. Het is niet hun fout dat ze worden 

gepest. Pesten wordt mogelijk omdat iemand de keuze maakt om een ander keer op keer bang 

te maken of pijn te doen. Om pesten minder kansen te geven is het belangrijk dat elk kind zich 

bewust wordt van zijn eigen grenzen: wat vind ik oké? Wat vind ik niet meer oké? Tijdens deze 

maand leren kinderen opkomen voor zichzelf door tijdig STOP te zeggen, als het nodig is. Oudere 

kinderen ontdekken dat de eigen grens niet altijd overeenkomt met de grens van een ander. Elk 

stopteken doet ertoe.  

4de tot en met het 6de leerjaar hebben als thema “Samen zeggen we NEE tegen pesten!” In de 

oudste klassen gaat de aandacht ook uit naar het nee zeggen tegen pesten. De kinderen leren 

hier dat die NEE niet enkel van het slachtoffer moet komen maar ook vanuit de groep: pesten 

blijft duren zolang de groep niet reageert. Wie pest moet ondervinden dat de groep dit gedrag 

niet (langer) op prijs stelt. Door samen te reageren en het op te nemen voor elkaar, wordt het zo 

goed als onmogelijk om te blijven pesten. Slachtoffers varen er ook wel bij als ze steun ervaren 

vanuit de groep. Dan horen ze er terug bij en zal de pijn van pesten sneller helen. 



Hoe reageerde jij vroeger wanneer er werd gepest? Kinderen horen graag hoe jij je vroeger tegen 

pesten hebt verzet. Vertel je kinderen hoe jij vroeger reageerde toen jij als kind getuige was of 

slachtoffer werd van pesten. Wat voelde je toen? Wat dacht je toen? Wat heb je toen gedaan? 

Deed je niets? Vertel dan waarom je niet reageerde en liet betijen. Vertel ook hoe je nu terugkijkt 

naar die periode. Zou je het nu anders aanpakken? Nam je het op voor het slachtoffer? Op welke 

manier heb je dat gedaan? Deed je dat samen met iemand anders? Maakte dat voor jou een 

verschil? 

Nieuws vanuit de ouderraad 
 

 

Jullie verkochten massaal koeken. We willen iedereen dan ook 

hartelijk bedanken voor de inzet. Wij danken ook alle helpers voor hun 

enthousiasme! Dankzij hen werd de enorme hoeveelheid koeken 

vakkundig verdeeld over alle zakken.     

De vijf beste verkopers van de kleuter- en lagere school ontvingen een 

bon van de FUN. De winnende klas, 2LC, mag een ijsje gaan eten bij 

Gritje Kokx. Proficiat! 

 

Ook heeft de ouderraad de paasklokken een handje toegestoken 

zodat de kinderen konden smullen van heerlijke chocolade eitjes. 

Dank je wel ouderraad! 

 

 

 

Jullie kunnen ook nog inschrijven voor de quiz van onze ouderraad 

 

Vastenactie – Virgo Maria Oeganda 
 

Ook ronden we onze vastenactie af, de wenskaartenverkoop, voor ons schooltje in Oeganda. 

Meer nieuws volgt later. Bedankt alvast voor alle steun. 

 

 

 


