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De kinderen beleefden een fantastische week in het
provinciaal domein de Boerekreek in Sint-Jan-in-
Eremo. De zon was permanent aanwezig en ook de
activiteiten waren een schot in de roos! 
De buitenlucht deed de kinderen zichtbaar deugd en 
ze genoten met volle teugen van elkaar en van de
omgeving. 

Via de plattelandsklasblog kunt u alle avonturen
herbeleven en krijgt u een inkijk in het dagelijkse reilen
en zeilen van het vijfde leerjaar.

Gaston Le Roy zal waarschijnlijk nooit
een zangwedstrijd winnen maar deze
knappe kop van het zesde leerjaar
haalde wel de finale van de Vlaamse
Junior STEM Olympiade. STEM staat
voor Science, Technology, Engineering
en Mathematics. Zondag trekt Gaston
naar Brussel om deel te nemen aan
deze fantastische wedstrijd. 

We kruisen onze vingers en duimen
keihard voor jou Gaston! Veel succes!!!

PLATTELANDSKLAS
VIJFDE LEERJAAR IN HET ZONNETJE

OLYMPIADE
STEM-WEDSTRIJD

https://sintpaulus.com/blog-masonry/plattelandsklas/
http://www.stemolympiade.be/vjso/index.php?request=winnaars2021


De scholen van Pepinster werden vorige zomer
bijzonder zwaar getroffen door de
overstromingen.
We steken hen graag een hart onder de riem
met ons sober maal.
Het ingezamelde bedrag wordt daar besteed
aan de aankoop van een industriële
vaatwasmachine.
Dit zal er voor zorgen dat er weer
mogelijkheden zijn voor het aanbieden van soep
en warme maaltijden.

Aan de kinderen van L1 tot L6 vragen we om
volgende vrijdag zelf een mok mee te brengen
voor de soep. 

maandag dinsdag

Topthema in de eerste kleuterklas.
Aardappeltjes staan centraal en de
kinderen ontdekten een frietjes-
machine! 
Njam njam! 

De dames in ons kippenhok leveren dagelijks verse
eitjes. Het thema 'lente en Pasen' is dan ook de
perfecte aanleiding om met de kinderen het hok in te
duiken en op zoek te gaan naar hun eitjes. Ze staan
deze met plezier af!

SCHATJES VAN PATATJESPAASEITJES!

SOBER 
MAAL

WEEKMENU

SOBER MAAL

donderdag vrijdag

VRIJDAG 1 APRIL

Op die dag nemen de leerlingen van het eerste
tot en met het zesde leerjaar deel aan de
sportdag. Er is per leerjaar een sportaanbod.
We vragen dan ook om sportieve kledij aan te
trekken. De klasleerkracht geeft nog de nodige
info mee. 

Zoals eerder gemeld ruimen we regelmatig de
verloren voorwerpen op en schenken we wat
overblijft aan een goed doel. Dit doen we
ditmaal tijdens de paasvakantie.
Neem dus zeker nog eens een kijkje in de gang
aan de turnzaal indien uw kind iets kwijt is. 

SPORTDAG

VERLOREN VOORWERPEN

DONDERDAG 31 MAART

OPHALEN VOOR 1 APRIL
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