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NIEUWSBRIEF maart-april 2022 

 
 

  
Graag uw aandacht voor… 

 

 
Vasten  

 
Vergeven, 

  je kan het doen 
en je kan het ondervinden. 

 

Het mogen doen is verfrissend: 
je raakt van je wrok af, 

je herstelt, maakt nieuw. 
 

Je geeft een nieuwe kans. 

Het mogen ondervinden 
is bevrijdend: 

je wordt geloofd, 
je mag weer bestaan. 

 
Jij krijgt die nieuwe kans. 

Zo is vergeven 

dubbel hopen 
Op een nieuw leven: 

voor jezelf en voor de ander. 
 

Wat houdt je tegen? 

 
 

Peter 
 
  
 

 
Wij willen, ook reeds met kinderen van de lagere school, tijdens de vasten een 

inspanning doen. Zo proberen we de kinderen bewust te maken dat  niet voor 
iedereen in de wereld alles zo evident en normaal is zoals in onze westerse 

maatschappij! Net daarom zetten we onze vastenwerking op... 
 

We zetten ons in voor klasgenootjes in Kenia! 

 

 

 

Vrije Basisschool LEERNEst 
Kloosterstraat 3 

9800 Bachte-Maria-Leerne 

Tel : 09 282 77 87 

directie@leernest.be 



Dit schooljaar steunen we ‘Sunshine 4 kids’, werkzaam in het zuiden van 

Kenia. De organisatie helpt schooltjes met schoolmateriaal en zorgt ervoor dat 
het onderwijs voor de kinderen gratis is.  

 
We doen een warme oproep aan iedereen om bij te dragen voor dit 
goede doel. Dit kan door: 

 
 leerlingen van de lagere school deel te laten nemen aan het sober maal 

van vrijdag 11 maart 
 centjes te helpen sparen voor het ‘vullen’ van het schooltje  
 de rommelmarkt van vrijdag 18 maart te steunen 

 
Meer info over deze initiatieven kan u lezen in een aparte brief die meegegeven 

wordt in de eerste week na de krokusvakantie. 
Bedankt voor jullie steun! 
Op vrijdag 1 april om 10.45 is er een vastenviering voor de kinderen van de 

lagere school. Iedereen is welkom in de kerk van de Ooidonkdreef. 
 

 
*** 

 

Van 1 tot 31 maart loopt de “Jeugdboekenmaand”. Het thema voor dit jaar is 
‘Helden en schurken’. Misschien wordt er ook thuis tijd gemaakt voor een 

regelmatig (voor)leesmoment, een gezellige en bijzonder waardevolle 
tijdsbesteding. Meer info kan u vinden op Jeugdboekenmaand.be. 
 

 
*** 

 
De koekjesverkoop was een groot succes! Bedankt om dit initiatief te steunen. 
De opbrengst zal geïnvesteerd worden voor de opfrissing van de eetzaal.  

 
 

        *** 
 

We merken op de parking onveilige toestanden op na schooltijd en willen 
graag een oproep doen: 

- om zo weinig mogelijk met de auto op te rijden en enkel te parkeren in de 

aangeduide parkeervakken (je auto NIET achterlaten te midden van de 
parking a.u.b.) 

- uw kind bij de hand te nemen tot je aan je auto bent (je kind NIET los 
laten lopen of alleen naar de auto sturen a.u.b.) 

 

 
 

*** 
 
U kan uw lege wegwerpbatterijen (enkel AA/AAA/AAAA/platte knoopcel) nog 

steeds meegeven met uw kind(eren).  
 

 
 
 

 
 



                                      Welke activiteiten zijn er? 
 

Wanneer? Wat? Voor wie? 

Maandag 7 maart 
 

Medisch schooltoezicht  1ste kleuterklas 

Dinsdag 8 maart 
 

Doe-dag 6de leerjaar A en B 

Donderdag 10 maart 
 

Kinderraad  Leden van de kinderraad 

Schoolraad  Leden schoolraad 
 

Vrijdag 11 maart  Sober maal Kinderen van de lagere 
school 

Donderdag 17 maart Oudercontacten  3de en 4de leerjaar 
 

Vrijdag 18 maart  Rommelmarkt  Kinderen van de lagere 
school 

Dinsdag 22 maart  Leietheater  3de kleuterklas 

 

Oudercontacten  Peuters, 1ste en 3de 

kleuterklas 

Woensdag 23 maart t/m 

vrijdag 25 maart 

Sportklas domein 

Puyenbroeck 

3de en 4de leerjaar 

Donderdag 24 maart Oudercontacten  1ste, 2de en 5de leerjaar 

 

Vergadering oudercomité Leden oudercomité 

 

Woensdag 30 maart Grootouderfeest Grootouders van de 

kinderen uit 4de, 5de en 
6de leerjaar 

Donderdag 31 maart Schoolfotograaf  
- individuele foto’s 

- klasfoto’s 
- gezinsfoto’s 

Alle kinderen 

Vrijdag 1 april  Vastenviering (10.45) Lager 
Iedereen welkom! 
 

Van maandag 4 april 
t/m maandag 18 april 

Paasvakantie  

Donderdag 21 april  Medisch schooltoezicht  5de leerjaar  
 

 
 


