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Een leuke familie-uitstap: 

 3 à 4 km wandelen 

 met tussenstops 

 proeven van Kastels lekkers 

 zoekend naar de juiste foto 

 moe en tevreden terug op 

school 

 * genieten van een Kastels 

biertje  of lekker ijsje 

 * boterham met spek 

 * pannenkoek  

 * of in andere volgorde! 

- inschrijven kan tot 17 mei 

 

Voor wie niet heeft ingeschre-

ven:  

 doorlopend terras 

 ijsjes 

 pannenkoeken 

 2 springkastelen 

 

16u00 VRIJ PODIUM 

 Kastels talent op de planken 

 

18u00 Prijsuitreiking 

De vijfjarigen genoten van hun wandeling door het Prinsenpark.  Kijken, voelen, ruiken … met heel 

het lichaam de natuur beleven was de uitdaging van de dag! 

Start tussen  13u30 en 14u30 
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Thema  Voeten bij de Paarse Olifanten 

Onze 

Paarse 

Olifanten 

ontdekten 

in dit the-

ma hun 

voeten. 

Wat kun-

nen wij er 

veel mee: 

 elkaars voeten masseren, toch zalig! 

 leuke kousjes aandoen! 

 schilderen met onze blote voetjes en zelfs met een penseel lukt het ons! 

 met blote voeten door het zand en dan nadien even in een lekker sopje. Zalig! 

Tafels leren is een kwestie van oefenen, herhalen, repeteren. Repeteren kan je leren en dat gebeurt tijdens 

dit project tussen de derdeklassers en de zesdeklassers . De verschillende materialen en afwisselende ac-

tiviteiten zorgen voor een boeiende manier om tafels te automatiseren. Een win-win situatie voor beiden!  

“I can fix my bike!”  

En terwijl ik dit typ moet ik bekennen dat ik dat helemaal niet kan! Nooit geleerd, nooit technologie gehad! 

Gelukkig is het voor onze zesdeklassers niet meer onbekend, want zij leerden het in de Middenschool.  

Onze meisjes stonden hun mannetje en het lukte hen even goed als de jongens! Zo zie je maar hoe be-

langrijk technologie wel is! 
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Abdualla Almaksour (geboren in de stad  Hama in Syrië in 1983) is proza-

schrijver en was in Syrië een bekend journalist. Hij leeft sinds 2015 als poli-

tieke vluchteling in Kasterlee. Hij publiceerde intussen 7 romans, o.a. 

'Terugkeer naar Aleppo' (2013) en 'Via Dolorosa' (2014). Zijn dochtertje zit 

in de kleuterschool in de Vlieger. Als journalist trekt Abdualla naar heel wat 

scholen om meer 

inzicht te brengen in 

de oorlog in Syrië en 

de vele vluchtelin-

gen.  

Wij nodigden hem uit 

om voor onze zesde-

klassers zijn verhaal 

te brengen.  

 

Het werd een zeer intens verhaal dat ieder 

van ons raakte. Heel bewust wilde Abdualla 

het niet hebben over zijn vlucht en de mise-

rie van zijn tocht, die 65 dagen duurde en 

liep via Turkije, Griekenland en Italië.  

 

Hij wil geen slachtofferrol innemen maar een man zijn met een positieve hoop en vooral een positie-

ve kijk op de toekomst. In heel zijn verhaal kwam die positieve toekomstvisie naar voor. Onze kin-

deren hingen aan zijn lippen, hadden heel wat vragen. En wat waren we fier op ons Julia die in per-

fect Engels haar vraag stelde. Onze jeugd kreeg de boodschap om te blijven strijden voor vrede en 

verdraagzaamheid en te houden van hun land.  

 

Voor onze kinderen kreeg een vluchteling een naam, een gezicht én heel veel respect! 

Tandemlezen tussen onze eersteklassers en leerlingen van het vierde leerjaar 

 

Een geweldige ervaring voor de vierdeklassers die als ‘tutor‘ (leraar) de leestekst goed voorbereiden door er 

gerichte vragen over te stellen. Onze peers (leerlingen) vinden het geweldig om te mogen lezen met de groten! 

Met z’n allen naar Roma  
Het bezoek van leerlingen van het 4de, 5de en 6de 

leerjaar aan Roma was een belevenis. Voor de eerste 

keer naar een echte concertzaal. Het verhaal overcon-

quistador Hernán Cortés in Mexico was boeiend. Sluwe 

veroveraars, machtige keizers, goddelijke deugden en 

menselijke dwaasheden: alles kreeg een plek in het 

spannende verhaal dat Dimitri Leue uit de doeken ver-

telde.  

Dirigent Dirk Brossé bracht met het Filmharmonie 

schitterende muziek die ooit vanuit El Dorado kwam 

overwaaien. Een culturele verrijking! 



Nieuwsbrief  mei 2016 Pagina  4 

Zora neemt haar kleine 

zusje mee naar 6B.  

Leuk zeg, zo’n kleine zus!  

Project TANDEN 

 

Tandjes poetsen is 

erg belangrijk voor 

een mooi, gezond 

gebit. In de klas leer-

den de kindjes hoe 

we dit doen.  

 

Wil je mooie tandjes houden? 

Dan moet je ook gezond eten 

en suikers vermijden.  En zo 

eindigde dit project met een 

spetterend verjaardagsfeestje 

van de maand “een boter-

hamfeest!”  

 

 

Zoveel groentjes over, daar maken de juffen toch even soep van. De dag nadien alweer een soepfeest! 
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Auteurslezing van Wally Donckers voor de leerlingen van het 3de leerjaar 

 

 

Geheim Agent door Technopolis 

De kids van 3de kregen een echte opleiding tot geheim agent. Ze 

moesten raadsels oplossen, geheimschrift ontcijferen en vingeraf-

drukken nemen. Er werd gewerkt met UV-lampjes, 3D-brillen en nog 

veel meer. Ze slaagden er in om een kluis te openen en een super 

leuke prijs te verdienen ... maar die is GEHEIM! 

School– en studietoelage 2015-2016 indienen tot en met 1 juni 2016 

Kleuters en kinderen uit het lager kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage.  De belangrijkste voorwaarde is 

dat het gezinsinkomen niet te hoog is. Daarnaast spelen nationaliteit en de aanwezigheid op school een rol. Het is zeker 

de moeite om dit in te dienen en dit nog uiterlijk 1 juni 2016. Op de website www.studietoelagen.be kan je digitaal een 

aanvraag indienen door de formulieren te downloaden. Je kan de documenten ook op school bekomen.  

 

 

Paarse Olifanten in   

Aquamarijn 

 

Een geweldige ervaring om bij oma’s en  

vokkes op bezoek te gaan. Zoveel  

interesse en zoveel knuffels, daar ge-

noot iedereen van!   

 

We kijken al uit naar de   

volgende ontmoeting! 
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Mei 2016   

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

      1 

Eerste communie 

2 

Sportdag voor 

lager 

3 

 

4 

fruit 

 

5 

Onze-Heer-

Hemelvaart: vrijaf 

Vormsel 

6 

Brugdag: vrijaf 

voor kleuters en 

lager  

7 8 

 

            9  

VERKEERS- 

FIETSWEEK 

Iedereen met de       

FIETS naar 

         10  

FIETSWEEK 

4de leerjaar:  Hoge 

Mouw 

 

11 

FIETSWEEK 

fruit 

12 

Fiets poetsen 
Paarse Olifanten en 

Rode Papegaaien: 

Prinsenpark 

13 

Fietseling voor 

het lager 
4e: schoolreis Gent  

14 15 

 

Pinksteren 

           16 

Vrijaf  

Pinkster-

maandag 

17 

Project Labo afval:  

6e  

18 

fruit 

           19  

1e: Prinsenpark 

20 

6e: Aquamarijn 

21 22 
Opendeurdag  

10u30-12u00 

Hap en STAP 

23 

2e Hooibeekhoeve en 

Prinsenpark 

 

 

               24 

3e: Prinsenpark  

 

Medisch Onderzoek 

1KK 

              25  26 

5e Hoge Mouw 

27 29 29 

Data om te onthouden: 

 5 en 6 mei Onze-Heer-Hemelvaart : VRIJAF 

 maandag 16 mei: Pinkstermaandag: VRIJAF  

 zondag 22 mei opendeurdag van 10u30-12u00 voor 

alle kleuters en toekomstige eersteklassers 

 zondag 22 mei: HAP EN STAP en vrij podium 

 vrijdag 3 juni: facultatieve VRIJE DAG 

 woensdag 29 juni: 

 - afzwaai derde kleuterklas 

 - oudercontact lagere school   

 - uitreiking diploma zesdeklassers 

 donderdag 30 juni: vakantie vanaf 11u55! 

Nieuw leven: 

Op 31 maart werd Wilde geboren, broertje van Elfje van de Blauwe Vissen 

 

We namen deze maand afscheid en wensen de families veel sterkte! 

Op 25 april van Maria Schellens, grootmoeder van juf Lisa Meeuwes van 2A 

Op 26 april van Louise Van Offenwert, grootmoeder van Damien van 5B  

30 31 

Medisch Onderzoek 

1KK 

Labo 3de afval 

     


