topgazet van 2 februari 2018
grootouderfeest
Op 25 januari werden de opa’s en oma’s verwend
door
hun
oogappels.
Het
jaarthema
(t)opgevoel had de leerkrachten geïnspireerd
om zowat alle emoties aan bod te laten komen
onder de vorm van dansjes, liedjes of gedichten.
Met ‘Happy’ kwam er een mooi einde aan de
voorstelling, zowel voor de toppers als voor hun
grootouders.
Het optreden kon weer doorgaan in de kerk.
Dankzij de pastoor en de kerkfabriek waren we
zo in staat om de 200 gasten op deftige wijze te
laten genieten van koffie & een koek in de
parochiezaal. Dankjewel, pastoor Dirk, Staf
Verhaert en Frans Vleugels!
Ook zo mooi om zien: de vele vrijwilligers die
alles in het werk gesteld hebben om er een
topfeestje van te maken. Met het risico iemand
te vergeten, toch een poging om ze allemaal te
vernoemen:
- de toppers van de kleuterschool: Karin, Nele,
Katrien, Anja, Annelore, Els, Martine en Ellen
- vijf straffe mannen die kwamen opdagen om
met het podium te slepen: Staf, Wim, Wim, Gert
& Jef!
- de mama’s en oma die met plezier geholpen
hebben bij het aankleden en begeleiden van de
kleine artiestjes en nadien met de glimlach als
‘koffiekelner’ gefungeerd hebben: Annelies,
Véronique, Liesje, Greet en Greetje.
- Nele en Nicky zorgden voor de o zo leuk
geschminkte snoetjes
- de kerk hadden we nooit netjes op orde
gekregen zonder de hulp van Castor, Anna,
Helena, Liesje, Irene, Els, Katrien, Tine & Nicky:
dankjewel, van harte !

- de leerkrachten van de lagere school zijn elk
jaar op post om te helpen bij de schoonmaak, of
het nu is om zware planken te versjouwen of om
de vloer te vegen, zij draaien er hun hand niet
voor om: dankjewel, topmadammen!
- hoe zouden we dit feest moeten organiseren
zonder een dynamische ouderraad? Aankopen
doen, de zaal klaar zetten, de opa’s en oma’s
verwennen met koffie & koeken, na het feest
alles netjes opruimen, ze doen het allemaal. Ook
aan hen bij deze: van harte bedankt, Ellen, Gert,
Jef, Nathalie, Marina en Stien.

capaciteit & inschrijving
Onze fijne school heeft een capaciteit van 80
kleuters en 144 lagere schoolkinderen. We
zijn nu in totaal met 200. Er is nog plaats
voor 24 toppers – kleuters en lagere
schoolkinderen samen. Nieuwe peuters voor
het schooljaar 2018-2019 mogen we vanaf
19 maart 2018 inschrijven.
Tenzij er bij ons al een broer of zus zit, dan
kan het vanaf 19 februari.

carnaval
Op vrijdag 9 februari vieren we carnaval, het
feest dat het begin van de vasten inluidt. Rond
13.30 uur vertrekt de stoet vanuit Vogelzang 64
over de parking, door de Vogelzang. Ter hoogte
van de Antwerpseweg maken we rechtsomkeer.
De straat wordt tussen 13.00 en 15.00 uur
afgesloten voor alle verkeer. Na de optocht trekt
de ganse lagere school naar Vogelzang 81 voor
amusement dat door de leerlingenraad bedacht
werd. De kleuters nemen in de refter deel aan
een modeshow, dansen en groepsspelen. De
moeders en vaders van de ouderraad zorgen
voor lekkere wafels en een drankje. Op verzoek
van de buurtbewoners staan we niet meer toe
dat er tijdens de optocht met slingers of
confettie gegooid wordt. Uiteraard mag het
nog wel op de speelplaats.

krokusvakantie
Van vrijdagavond 9 februari tot en met zondag
18
februari,
mogen
topkinderen
&
leerkrachten even wegblijven van de school.
Tijd voor een vertraagd levensritme, voor
ontspanning, voor nieuwe inspiratie.

goede buren
Na schooltijd schijnen sommige kinderen op
het muurtje te lopen en op de brievenbus te
zitten van de bewoners vlak naast de parking.
Die mensen hebben dat uiteraard niet graag.
Willen de wachtende ouders er mee op toezien
dat alvast hun eigen bengel overal afblijft?

nieuwe buren – pas geboren

beweegkoffer

Seppe kon het kattenkwaad niet meer alleen
aan. Nu heeft hij een broertje om hem bij te
staan.

Wie denkt dat wij alleen maar bewegen in de
turnzaal, die heeft het mis. In de nijntjesklas is
de beweegkoffer geïntroduceerd. Hierin zitten
materialen die de kleuters aanzetten tot
bewegen. Bij het thema ‘ziek zijn’ hoorden grote
en kleine doeken en voetjes waar de kleuters
naar hartenlust een parcours mee maakten. Bij
andere thema's komen er weer nieuwe spullen in
de koffer zodat het voor de kleuters boeiend
blijft.
Anja en Annelore

toppunt
Minstens 8 moeders en vaders waren eind
december bereid om eigen bak de doneren voor
onze receptie. Dankjewel, Hannah, Kaat,
Frederik, Gert, Nathalie, Sven en Marina!

Gijs als origamimeester bij de tiptoppers
4 januari 2018
Het is gedaan met alleen mama te plagen. Papa
kan ik nu ook om knuffels vragen en mijn grote
zussen de boom in jagen.
Namens alle toppers, aan de moeders, vaders,
meters, peters, grootouders, Seppe, Aiko en
Kaya: gefeliciteerd, van harte!

vrolijke vrijwilligers
Fredrik Vanuytsel, Joke Verryckt, Liesje
Vanhaecke, Inne Pijpers en Evert Van Bergen
werden toegevoegd aan het werkpaardWhatsApp-groepje van de ouderraad. Voorzitter
Jef kan op die manier snel om hulp vragen als er
moet gezeuld of gebakt worden. Alvast bedankt
aan die harde kern om dat te willen doen. Wie
deze groep wil vervoegen, mag haar/zijn naam
en nummer opgeven aan jef@debusser.be

