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Terugblik
Meteen de eerste dag na de paasvakantie kreeg onze school het bericht dat de paashaas voor al onze
leerlingen een heuse zoektocht had georganiseerd. Eerst moesten de leerlingen elk een
aantal ‘fop’eitjes rapen. Die konden ze dan inruilen voor een lekkere portie chocolade.
Contactgegevens:
De zoektocht werd als het ware heel erg gesmaakt.
Basisschool De Lampion
14
Bedankt aan de ouders van het oudercomité om deze zoektocht in goede banen te leiden! Kerkstraat
1800 Peutie
Directeur : Kaatje Mariën
Tel.: 02 251 29 39
E-mail: info.lmp@kov.be
Website: www.kov.be

Koffiestop – Broederlijk Delen
De Koffiestop is een echte traditie geworden. Een klein
gebaar voor een betere wereld, én een gezellig
koffiemoment in één klap.
Dit jaar vond de koffiestop plaats op vrijdag 29 maart. De
leerlingen van het zesde leerjaar deelden koffie, thee en
fruitsap uit in ruil voor een vrije bijdrage.
Zowel ouders als kinderen vonden dit een gezellige
ochtend.
Op het einde van de koffiestop zat er € 120,52 in de
collectebus.

Cultuurschool
We zijn een school met een hart voor cultuur. Hiervoor
krijgen we van CC Bolwerk enkele workshops cadeau. In
de kleuterschool kwam men langs met de voorstelling
‘olifantenlied’ en de lagere school kan genieten van een
uurtje circusschool gegeven door ‘Circolito’ op 2 mei. Er
zal de komende week daarnaast ook een circuskoffer
aanwezig zijn waarmee de kinderen dan op de speelplaats
verder aan de slag kunnen.
De artiesten onder ons kunnen 5 juni in hun agenda
schrijven, want dan is het in de kruitfabriek ‘open circus’
voor leerlingen van L1  L6. Zeker in gaten houden dus.

Het Grote Fietsexamen
Tijdens de week van 29 april tot en
met 3 mei nemen de verschillende
basisscholen van Vilvoorde deel aan
het Grote Fietsexamen.
Dit examen werd in onze school
afgelegd door de leerlingen van het
zesde leerjaar op dinsdagvoormiddag
(30 april). Onder begeleiding van de
politie, leerkrachten en (groot)ouders
fietsten de leerlingen het examen.
Ondanks licht zenuwachtige jongens
en meisjes heeft iedereen het parcours
volledig kunnen uitrijden.
We kregen achteraf zelfs het
compliment van zeer beleefde
leerlingen te hebben…
Alvast bedankt aan de vrijwilligers die
paraat stonden om de kinderen te
begeleiden!

Kunstproject

Secretaressedag

Maandag 29 april werd de aftrap gegeven van ons
kunstproject. Als startmoment werd een filmpje
getoond waarin drie boeven een schilderij op school
hebben gestolen. Om dit schilderij terug te vinden,
werden de leerlingen in groepen verdeeld van K2 tot
L6 en moesten ze opdrachten uitvoeren. Op school
noemen wij dit een megamix. Op het einde van elke
opdracht kregen de groepen een stukje van de grote
foto. Hierop stond de plaats waar het schilderij door
de boeven werd verstopt.

Op woensdag 24 april was het
secretaressedag. Ook wij hebben als
school juf Joke en juf An van het
secretariaat in de bloemetjes gezet.

De komende weken zullen de leerlingen elke dag
werken rond het kunstproject. Op 10 mei sluiten we
het project dan samen af. Later keert het thema ook
terug in ons schoolfeest (zaterdag 22 juni)
De kunstwerkjes die tijdens deze 2 weken tot stand
komen, worden achteraf verkocht. Meer info hierover
volgt nog.

Jarigen
In de maand april mochten juf Heidi, juf
Sofie, juf Julie en juf Lotte
verjaardagskaarsjes uitblazen.
Hierdepiep hoera! Proficiat met jullie
verjaardag.
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Dag van de Arbeid - Vrijaf

Zwemmen (L2B/L3B)
Einde kunstproject

Jaarmarkt Vilvoorde – Vrijaf
Toneel Oudste Kleuters
Zwemmen n (L2A/L3A/L1B)

In het vooruitzicht:








Vrijdag 7 juni : rapport dagelijks werk
Maandag 10 juni : Pinkstermaandag, vrijaf
Woensdag 12 juni : start proefwerken L5/L6 (tot 21 juni)
Maandag 17 juni : start proefwerken L3/L4 (tot 21 juni)
Woensdag 26 juni: oudercontacten + afscheid L6
Donderdag 27 juni: Pennenzakkenrock
Vrijdag 28 juni : laatste dag van het schooljaar, de school eindigt om 12u15

