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Den Babbelaar 
F A N T A S T I S C H    N I E U W S !!!   

Spelen is een bezigheid die we niet ernstig genoeg kunnen nemen! 
De leerlingenraad vond onze speelplaats niet meer zo uitdagend en uitnodigend.  

We luisterden naar elkaar, sprokkelden wat ideeën, bekeken enkele opties, zaten 

samen met enkele firma’s … en toen hakten we deze geweldige knoop door! 

Wij stellen u heel fier voor ….  O N S   N I E U W E   S P E E L T U I G  

DANKJEWEl aan alle sponsors van ons schoolfeest ! 

Dankjewel aan de ouderraad voor de mooie bijdrage ! 

Dankjewel aan onze leerlingen die nog een steentje zullen bijdragen ! 
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DE VERTELKONING OP BEZOEK 

Hoe groet je een echte koning?    

In Kersenrood weten ze er alles 

van!   De vertelkoning kwam span-

nende dierenverhalen vertellen …  

Oh majesteit, wanneer komt u nog eens langs? 

Wij vonden het geweldig! 

Iedereen kent The Voice van Vlaanderen, het muziekpro-

gramma op VTM. 

In deze editie doet er een Zelenaar mee, Bram De Mets. 

En Lize uit Zomerblauw ging mee supporteren tijdens de 

halve finales. 

Ze mocht ook mee op de foto. Wat was ze fier! En ook 

Bram was fier op zijn supporter! 

THE VOICE … uIT zElE 

Lego WeDo@WATERBLAUW 

De leerlingen worden aangemoedigd om hun grenzen op het gebied van creativiteit te 

verleggen, onderzoek te doen, te ontwerpen en te programmeren.   Knap werk!  
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MANDARIJNTJES MET GROENE VINGERS 

Mandarijnoranje ging langs in het 

tuincentrum Den Tuymelaer.   

Daar staken ze de handen uit de 

mouwen en haalden hun   

 groene vingertjes boven.  —> 

 

 

 

 

 In de klas vouwden ze tulpen … 

  hebben ze boontjes geplant … 

   en toverden ze fruitige bloemetjes!  

én wat zijn die om in te bijten zeg!  
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OP DE PLANNING 

DATUM WAT? WIE? 

03/06 Lokale verlofdag  Iedereen 

10/06 Pinkstermaandag Iedereen 

13/06 Schoolreis Iedereen 

18/06 Sportdag Iedereen 

20/06 Leerlingenraad 1 afgevaardigde per klas 

24/06 Exploratiedag (daguitstap) Iedereen 

26/06 17u-21u: Rapport met oudercontact 
(brief volgt) 

Iedereen, behalve schoolverlaters 

27/06 Avond schoolverlaters Schoolverlaters en hun ouders 

28/06 8u35 Slotviering 
11u25 Einde school 

Iedereen 

WIST-JE-DAT ... 

     … meester Jan papa werd van Odile?   

     Proficiat aan meester Jan en Daphné.   

     Heel veel geluk samen! 

     <—  #grootgelukskekleinverpakt ♥    

 

     … Loena De Cock uit Waterblauw tante 

     werd van kleine Liv?   Dat ziet er in 

     ieder geval ook een schatje uit …   —> 

 
 

… juf Patricia van het secretariaat afscheid nam van haar vader?  Heel veel sterkte 

voor haar en haar familie.  

 

… we onze collega’s in ziekteverlof heel veel beterschap  

wensen en hen langs deze weg enkele opkikkertjes sturen!  


