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NIEUWSBRIEF maart 2023 
 

 Graag uw aandacht voor… 

 
Vasten  

 

Soms moet een mens 

gewild of ongewild 

even halt houden in het leven. 

 

De vasten nodigt ons uit om 

 

tijd te nemen om onze scherven te lijmen 

zodat vriendschappen niet verloren gaan 

 

tijd te nemen om twijfels op te lossen 

en vertrouwen te herwinnen 

zodat ons geloof weer levenskracht heeft 

 

tijd te nemen om onszelf terug te vinden 

zodat ons leven meer diepgang krijgt. 

 

Vastentijd 

40 dagen die we zomaar krijgen 

om ten volle weer op krachten te komen 

en zo ons levensdoel te versterken: 

mens en medemens te worden naar Gods droom. 

 

Antoon Vandeputte 

 

 *** 

 

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... 

 

Dit jaar zetten we ons in voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en 

Syrië. 

 

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

Dit kan door: 

 

 kinderen van de 3de kleuterklas en lagere school deel te laten nemen aan het sober 

maal van vrijdag 24 maart 

 pannenkoekenfeest voor alle kinderen en koffiestop voor de ouders op vrijdag 31 

maart  

 

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

meegegeven/gemaild wordt. 

Bedankt voor jullie steun! 
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Op vrijdag 31 maart om 10.45 is er een vastenviering voor de kinderen van de lagere 

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

 

*** 

 

Op donderdag 9 maart zijn alle grootouders van de kleuters welkom op de 

grootoudernamiddag op school.  

Om alles vlot te laten verlopen, zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen bij de 

koffietafel. Wie kan zich die namiddag vrijmaken van 13 uur tot 16 uur? 

Graag een seintje: administratie@leernest.be 

Die middag zullen er geen soep en warme maaltijden zijn voor de kleuters en de 

kinderen van de lagere school! 

 

      *** 

 

Van 1 tot 31 maart loopt de “Jeugdboekenmaand”.  

 

 
 

De Jeugdboekenmaand staat dit jaar in het teken van ‘GELUK’. We hebben het over 

hobby’s, passies, vrienden en andere zaken waar je gelukkig van wordt. Maar ook over de 

dagen dat je minder blij bent en je je angstig of eenzaam voelt. Ook op school willen we 

dit jaar de jeugdboekenmaand niet zomaar voorbij laten gaan.  

 

Voor de kleuterschool werken we een maand lang rond het verhaal ‘Het 

pannenkoekenfeest’. Aardvarken heeft zijn vrienden heel erg gemist en het is tijd voor een 

groot feest. Hij nodigt zijn vrienden uit maar dan gaat het mis… De taart mislukt en de 

gasten wachten hongerig op een hapje. Aardvarken weet geen raad. Valt het feest nog te 

redden? Een vrolijk prentenboek over het belang van samen feesten met je vrienden.  

 

In de lagere school werken we het bekende tv-programma ‘The Masked Singer’ uit. We 

gaan echter niet zingend aan de slag maar gaan voorlezen voor de leerlingen. Via 4 masked 

readers ontdekken de leerlingen 4 verschillende verhalen binnen het thema van de 

Jeugdboekenmaand.  

 
 

*** 
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Voor de komende 2 weken (tot en met vrijdag 10 maart) zijn we dringend op zoek naar 

iemand die zich op één of meerdere momenten kan vrijmaken om kleuterturnen te 

voorzien op woensdagvoormiddag, donderdagvoormiddag en/of dinsdag-

namiddag. Voelt u het al kriebelen of kent u iemand die dit wel zou willen/kunnen doen, 

laat het ons dan zo snel mogelijk weten: administratie@leernest.be 

 

*** 

 

In bijlage bezorgen we jullie nog een lekker veggierecept. Op die manier kan er thuis ook 

eens een veggiemaaltijd genuttigd worden. Smakelijk! 

 

*** 

 

De koekjesverkoop was een groot succes! Bedankt om dit initiatief te steunen. 

De opbrengst zal geïnvesteerd worden voor de opfrissing van de speelplaats.  

 

        *** 

 

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.) 

 

*** 

 

Als laatste geven wij een belangrijke datum mee om vrij te houden in de agenda: 

zaterdag 13 mei organiseert onze school het schoolfeest NESTival! Het belooft een 

onvergetelijke festivalnamiddag te worden met muziek, animatie voor de kinderen, 

warme en koude hapjes, drankjes, taart,… Meer info volgt later. 

 

*** 

 

 

                                      Welke activiteiten zijn er? 

 

Wanneer? Wat? 

 

Voor wie? 

Vrijdag 3 maart 

 

Doe-dag 

 

6de leerjaar 

Integratiedag  

 

4de leerjaar en BO Ter Leie 

Dinsdag 7 maart Auteurslezing in bib 6de leerjaar 

 

Donderdag 9 

maart 

 

Grootoudernamiddag 

kleuterafdeling 

 

Alle grootouders van de kleuters 

Geen warme maaltijden! 

 

Kleuters en kinderen lagere school 

 

mailto:administratie@leernest.be


 

KATHOLIEKE SCHOLEN REGIO DEINZE vzw      Nieuwstraat 60 – 9800 Deinze     Ondernemingsnummer 0416.935.593     RPR 

Gent 

Dinsdag 14 

maart 

Schoolraad Schoolraadsleden 

 

Zwemmen 

 

1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar 

Veggiedag 

 

Alle kinderen 

Woensdag 15 

maart  

 

Pedagogische studiedag 

 

Vrijaf voor alle kinderen 

 

Donderdag 16 

maart  

 

Oudercontacten  1ste  5de leerjaar 

Vrijdag 17 maart Apotheose integratiedag 

 

4de leerjaar 

 

Dinsdag 21 

maart 

Oudercontacten  Kleuterschool  

 

Vrijdag 24 maart  

Auteurslezing in bib 4de leerjaar 

 

Sober maal 

 

Kinderen van de 3de kleuterklas en van 

de lagere school 

 

Dinsdag 28 

maart  

Zwemmen 1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar 

 

Woensdag 29 

maart 

 

Vergadering oudercomité 

 

Leden oudercomité 

 

Vrijdag 31 maart  Rapport 4 

 

Lager 

 

Vastenviering om 10.45 uur 

 

Iedereen welkom! 

Pannenkoekenfeest 

 

Alle kinderen 

Koffiestop 

 

Alle (groot)ouders 

Van maandag 3 

april t/m 

zondag 16 april 

 

Paasvakantie 

 
 

 

 


