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BEDANKT aan alle vrijwilligers! 

 
 
Van 29 februari tot 8 maart is het de week van de vrijwilliger. Ook in 
onze school kunnen wij beroep doen op tal van vrijwilligers die zich 

onbezoldigd en uit vrije wil inzetten voor onze school en onze 

kinderen. 
Aan alle ouders, grootouders, mensen van het oudercomité, leden 

van het schoolbestuur, leerkrachten, mensen van de opvang,… 

Kortom: iedereen die vrijwillig iets voor onze school doet :  

Dank je wel voor de vele steun en hulp aan onze school en de 

kinderen! 

Wij waarderen dit enorm! 

 
Lieve en het leerkrachtenteam van de Ginsteschool 

 

 

 

 

Nieuwsbrief maart 2020 

 

 

Bloemen kunnen 
bloeien,  

Waar ze plaats vinden 
en licht. 

Ook mensen kunnen 
bloeien  

Openbloeiend zichzelf 
tonen,  

Als we de ruimte 

geven om zichzelf te 
worden,  

En liefde geven als 
licht. 

 

Belangrijke data:  
- 29 maart :  schoolfeest 
- 8 mei : schoolreis kleuter / 

lager 

- 16 mei : open-deur 
nieuwe peuters 

- 21 mei : eerste 
communie 

- 30 mei : vormsel  



 

Wij doen mee met de Pyjamadag van 

Bednet! 

 
Op vrijdag 13 maart viert Bednet de vijfde editie van de 

Nationale Pyjamadag. Kom jij die dag ook in pyjama 

naar school uit solidariteit met zieke kinderen en 

jongeren? 

 

 
 

Maart = jeugdboekenmaand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In 2020 is het thema van Jeugdboekenmaand 'Kunst'. 

We hebben het over hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen – in de zin van 
kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te drukken. Kunst 

gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je verbeelding op 
gang. Het roept een gevoel op. Het triggert de nieuwsgierigheid. 
  

Alle kinderen (behalve eerste kleuterklas en peuters) krijgen deze maand ook opnieuw de kans om 

te gaan luisteren naar een auteur om op die manier misschien de leesmicrobe te pakken te krijgen. 

Alle data vind je terug op onze kalender. 
 

 

SPORTSPROKKELS 

Basketinitiatie 3e leerjaar 
 

We mochten samen met een ander 3e leerjaar uit 
Wielsbeke deelnemen aan de basketinitiatie in Sint-

Baafs-Vijve. Twee ervaren sportleraren gaven ons uitleg 
over de spelregels van basketbal. Erna mochten we het 
in kleine ploegjes tegen elkaar opnemen. Het was een 

leuke, sportieve namiddag. 

 

 



Kalender maart 
 


	- 29 maart :  schoolfeest
	- 8 mei : schoolreis kleuter / lager
	- 16 mei : open-deur nieuwe peuters
	- 21 mei : eerste communie
	- 30 mei : vormsel

