
 

  Kalender april 2019 

 scholen Ingooigem 

ma 1  di 23 4+5+6: zwemmen 

  di 2 1+2+3: zwemmen woe 24 BUITENSPEELDAG 
1+2+3 : BIB 

wo 3  do 25 4+5+6: bib 
geen studie 

do 4 1: bezoek boerderij van Clé 
oudercontacten 
4+5+6: zangstonde in Wielant 

vrij 26 schoolfotografie voor beide scholen 

vr 5  1+2+3+4+5+6 : lentewandeling za 27  

paasvakantie 
van 

  maandag 8 april  
tot en met 

maandag 22 april  
Zondag 14 april: palmviering om 9u  

met de kleuters uit de Rikkiklas! 
  

Donderdag 18 april: instapviering voor alle 
eerste communicanten om 18 uur in Vichte. 

  
Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag 

  
Zondag 21 april: Pasen 

 

zo 28 Vormsel om 10u 

ma 29 VRIJE DAG: tijdig inschrijven in de opvang 
indien gewenst. 

 di 30 1+2+3 : zwemmen 

woe 1 
mei 

VRIJE DAG 

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

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



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. 
 

Wetenschapsbattle op woensdag 20 maart 

 
Onder leiding en begeleiding van de leerkrachten organiseerden de leerlingen van 
het lager de wetenschapsbattle. We waren de enige school in West-Vlaanderen en 
zijn hier terecht trots op. 
Aan alles werd gedacht: technische ondersteuning, catering, versiering, showtjes 
tussendoor, presentatie, stemming, jury, pers, ….  en dit konden de aanwezigen 
merken. Zelfs WTV was van de partij! 
Onze winnaar, Maarten Mees, won afgelopen donderdag de finale in Technopolis!  
Dikke proficiat aan alle leerlingen en leerkrachten! 
 
 

Schoolfotografie 

 
Na de vakantie zullen de kinderen op vrijdag 26 april 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 de 
gegevens die u bezorgd zullen worden. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Save the date: schoolfeest vrijdag 24 mei 

 
We verwelkomen alle gezinnen op de speelplaatsen en laten jullie kennis maken met de vernieuwde 
speelzones. De kinderen gidsen jullie verder. Met gekke fietsen zullen we van de ene naar de 
andere speelplaats kunnen trekken... 
https://www.zonderbandjes.com/ : de groep Zonder Bandjes komt onze avond opvrolijken vanaf 
19.30. Een foodtruck zorgt er voor dat de maagjes gevuld zullen worden.  
We projecteren sfeerfoto’s van de activiteiten uit de week van het Festival van het Landschap en 
van de verkennende reis naar Péréré. De kinderen groot en klein zullen kunnen genieten van 
randanimatie.  Na de vakantie volgt nog verder nieuws! 
 

https://www.anzegem.be/buitenspeeldag
https://www.zonderbandjes.com/

