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Save the date - zaterdagavond 14 maart 2020 

 

Woordje van de redactie 
 
Traditiegetrouw staat december in het teken van de kerst-

musical: scripts doorlezen, danspasjes oefenen, knutselen, 

kledij passen, liedjes repeteren, …  Wie erbij kon zijn, zal 

kunnen zeggen: wat was het weer mooi!  Om die fijne her-

innering nog eens op te roepen kunnen jullie aan de bin-

nenkant van deze editie van Den Babbelaar onze leerlingen 

nog eens zien schitteren.  Een uitgebreide fotoreportage 

kan je terugvinden op onze Facebook-pagina. 

Nu is het tijd voor een welverdiende kerstvakantie en wen-

sen we iedereen gezellige momenten met elkaar! 

 

Abrikoos ging naar het theater! 

Op vrijdag 22 november zijn we naar de stads-

schouwburg in Antwerpen getrokken om daar te 

genieten van de musical ‘De prinses en de tover-

spiegel’. Als voorbereiding hierop werkten we in 

de klas rond het thema ‘theater’. We leerden ac-

teren als echte acteurs, we verkenden het thea-

ter voor en achter de schermen en de juf bracht 

leuke verkleedkledij mee. 
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Een blik op de kalender! 

Wijziging schoolreis 
 

De schoolreis in juni 2020 wordt een weekje uitgesteld.  We zullen dus op vrij-

dag 19 juni op schoolreis gaan en niet op 12 juni, zoals het op de kalender 

stond die jullie in september meekregen. 

Do 09/01 Limoen en Azuurblauw bezoeken Bastion VII 

Vrij 10/01  Zonnewijs om 8u35 

Vrij 10/01 Leerlingenraad 

Ma 13/01 Grasgroen op bezoek naar de Meander (bingo + nieuwjaarsbrieven) 

Di 14/01 Grasgroen en Jasmijn naar theatervoorstelling in De Wiek 

Do 16/01 Info-avond door het CLB om 19u30 in de refter van De Zonnewij-

zer: overstap naar het middelbaar (lln °2007 en °2008 uit Limoen 

en Violet) 

Vrij 17/01 Wensenviering  in de klassen 

Ma 20/01 Violet en Waterblauw bekijken op school de voorstelling van ‘De 

Wetenschapsgoochelaar’ 

Di 21/01 Info-avond door het CLB om 19u30 in de refter van De Zonnewij-

zer: overstap naar het middelbaar (lln °2007 en °2008 uit Gras-

groen - Azuurblauw - Koningsblauw - Waterblauw - Zomerblauw) 

Do 23/01 Schoolverlaters uit Waterblauw krijgen info van Tom De Gols van 

het CLB 

Vrij 24/01 Schoolverlaters uit Violet - Zomerblauw - Azuurblauw - Konings-

blauw krijgen info van Tom De Gols van het CLB 

Ma 27/01 Klassenraad met ouders van Violet (schoolverlaters) 

Di 28/01 Klassenraad met ouders van Violet (schoolverlaters) 

Do 30/01 Gedichtendag 

Vrij 31/01 Dag van de directeur 

Vrij 31/01 Grasgroen, Azuurblauw en Limoen gaan sporten in Laarne (Alles 

met de bal) 

Torfs schenkt ons 1000 euro! 

Bedankt aan iedereen die voor ons mee stemde voor de wedstrijd uitgeschreven 

door Torfs!  Door jullie massale sympathie kunnen wij 1000 euro besteden aan 

de uitbouw van een taalmediatheek op onze school. 


