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ViOLET HELPT MEE MET DE VLAAIENBAK IN HET OCMW 

Toen we in het OCMW  aankwamen werden we geholpen door 

Leen, een heel vriendelijke mevrouw. We gingen direct aan  

het werk. We startten met het verkruimelen van de peperkoe-

ken en de beschuiten. Ikzelf heb me er zeer goed ge-

had. Ik heb leuk kunnen babbelen met de mensen van 

het OCMW. 

Nelle 

(Violet)  

 

 
 

Waterblauw gaat koken 

Ik volg een plan. Ik werk zelfstandig. 
Ik draag zorg voor het materiaal. 
Wij gingen aan de slag in de keuken en maakten een middagmaal 
klaar. Soep, spaghetti en pudding. 
Het smaakte allemaal heerlijk! 
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EEN ZONOVERGOTEN UITSTAP ! 

Net voor de paasvakantie trokken Grasgroen, Limoen, 

Lentegroen, Zomerblauw en Jasmijn erop uit met de fiets. 

Wat hadden we een 

geluk met de stra-

lende zon die een 

hele dag van de 

partij was. 

Eerst reden we rich-

ting Molsbroek, daar 

gingen we in drie 

groepen op verken-

ning met 

een gids. We zagen heel wat die-

ren die ook genoten van het zon- netje en de warmte en 

leerden heel wat dingen bij. Ie- dereen luisterde en 

keek vol interesse mee tijdens 

de uitleg van de gidsen. 

 

 

 

Na de picknick trokken  

we richting Bospark. Daar 

mochten we ons even uitleven 

op de speeltuin omdat we het 

in de voormiddag zo flink had-

den gedaan.  

 

Moe maar tevreden vertrokken 

we nadien terug richting school. 

Het was een super dagje met 

een stralende zon en alleen 

maar lachende snoetjes! 
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KOLLEBLOMME KON REKENEN OP DE ZONNEWIJZER 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het Pius X werden onze schoolverlaters ondergedompeld in de vak-
ken 'Maatschappij en welzijn' en ' Techniek'. Elk jaar opnieuw is dit 
een top-ervaring. Onze leerlingen zijn er bijna klaar voor ...  

  

SCHOOLVERLATERS UIT WATERBLAUW OP BEZOEK NAAR PIUS X 

WE SPAARDEN 

 voor KOLLEBLOMME 

€ 1000 

Proficiat aan alle leer-

lingen, leerkrachten en 

sympathisanten! 
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Knutsel jij mee? Fotokader voor ... 

OP DE PLANNING 

DATUM WAT? WIE? 

05/05 Schoolfeest Iedereen welkom! 

06/05 Lokale verlofdag Alle leerlingen 

10/05 Moederdagviering 8u35 Leerlingen – ouders 

13/05 Seafront Zeebrugge Grasgroen en Zomerblauw 

16/05 Gezond ontbijt Alle leerlingen 

23/05 Koffiehuis 13u45-15u Ouders en sympathisanten 

27/05 Zoo Antwerpen  Kersenrood,Mandarijn,Abrikoos 

29/05 Pedagogische studiedag Alle leerlingen 

30/05 OLH Hemelvaart = Vrijaf Alle leerlingen 

31/05 Brugdag Alle leerlingen 

03/06 Lokale verlofdag  Alle leerlingen 

! 13/06 !  DATUMWIJZIGING   SCHOOLREIS  ALLE LEERLINGEN 

WIST-JE-DAT ... 

 

Odile, een dochtertje voor meester Jan en zijn vriendin Daphné.  
Proficiat! 

André Lenssens, papa van juf Benedicte. 
Frans Baeck, papa van busjuf Karin. 

Emiel Boone, papa van juf Patricia, juf van het secretariaat. 
Gustaaf De Meyer, opa van Arno De Rouck uit Jasmijn, bij juf Ellen.  

Veel sterkte! 


