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My Machine - nieuws 
In maart stond een bezoek van de lagere school aan de secundaire 
school gepland. De leerlingen konden dan van dichtbij het maakproces 
van hun droommachine volgen en ook zelf een bijdrage leveren tijdens 
een workshop georganiseerd door de leerlingen.  
 
Vrijdag, 25 mei om 10u25 volgt dan de inhuldiging van de droommachine 
in de lagere school. Een heel speciaal moment waarvoor de 
ouders/grootouders van de zesdeklassers nog zullen worden 
uitgenodigd! Nadat het VTI, als technische school, onze droommachine 
heeft afgewerkt brengen ze deze naar onze school. Die dag presenteren 
de leerlingen van ons zesde leerjaar hun droommachine voor de hele 
school, de (groot)ouders, de (lokale) pers,…  
Benieuwd hoe die er zal uitzien? Hou alvast vrijdag, 25 mei tussen 10u25 en 
12u vrij! 
 
 
 
 
 

 
Week van de opvoeding: avondje humor met 
PIV Huvluv 
In de week van de opvoeding verwent het Lokaal overleg Kinderopvang 
ouders en andere opvoeders met een avondje plezier.  
Wat? Comedy avond “Piv@school”  
Wanneer? Donderdag 17 mei 2018 om 20 uur.  
Waar? Gemeenschapscentrum “O.C. Mandelroos”  
Tickets? 5 euro, te verkrijgen via gemeenschapscentrum “O.C. 
Mandelroos”  
Meer info? Dienst kinderopvang, 056 67 11 35 of 
kinderopvang@oostrozebeke.be  

Nieuwsbrief mei 2018 

Blote Tenen 
 

Ik mag zonder 
sokken buiten 

spelen. 
Blote benen, lekker 

fris. 
Korte rok en blote 

tenen. 
Fijn dat het weer 

lente is! 
 
 



Meimaand=communiemaand 

Voor de jongsten en oudsten van de lagere school wordt de meimaand een bijzondere maand want op 
donderdag, 10 mei, op Hemelvaartsdag, doen de kinderen van het eerste leerjaar hun 
eerste communie. Twee weken later, op zaterdag, 26 mei, is het de beurt aan de 
vormelingen. 

Ieder van hen is volop bezig met de voorbereidingen. We wensen hen en hun ouders 
en familie nu al een onvergetelijke dag toe! 

Zonnepanelen 
Tijdens de paasvakantie werden op het dak van de sporthal van onze school zonnepanelen gelegd. Wij hopen 
op deze manier ons steentje bij te dragen aan een beter leefmilieu en besparen meteen ook op onze 
energiefactuur. Hierdoor komen meer middelen vrij die dan kunnen ingezet worden ten goede van onze 
school en de kinderen. 

 
 
 
 
 
 
 
Curieuzeneuzen 
Misschien zagen jullie reeds het bord hangen aan het raam van onze school op de 
eerste verdieping aan de straatkant. Dit hangt er omdat wij als school geselecteerd 
werden om deel te nemen aan een wetenschappelijk project “Curieuzeneuzen” om de 
luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart te brengen. Gedurende 4 weken in de maand mei 
wordt in onze schoolomgeving de stikstofdioxide in de lucht gemeten.  
Eind september worden de resultaten bekendgemaakt. Alle info is terug te vinden op 
curieuzeneuzen.be 

 
TERUGBLIK: instapviering verzorgd door eerste communicanten en 
vormelingen 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Kalender mei 
 

 


