Mededelingen Pasen – 2022

Het De Brenne-team wenst jullie allemaal
een zalig Pasen en
een welverdiende deugddoende vakantie.

Vastenactie De Brenne 2022
SOS Scholen voor Scholen vzw - Als het noodlot toeslaat, komen zij in beeld
Ook dit jaar zetten wij ons in voor onze medemens in nood tijdens de vastenperiode.
Tijdens de zomer van 2021 werden er verschillende dorpen getroffen door de verschrikkelijke
overstromingen in het zuiden van ons land. Ook verschillende lagere scholen kwamen onder water te staan
en hadden te maken met hoge materiële schade.
Onze kinderen van De Brenne spaarden geld om
opnieuw leesboeken en kleuterboeken te kopen voor
kinderen van basisscholen daar ter plaatse. Wij
werken samen met de organisatie: “SOS scholen voor
scholen”. Dit is een erkende vereniging. De vrijwilligers
van deze organisatie zijn allemaal onderwijzend
personeel of brandweerlui en weten zeer goed waar
de nood het hoogst is.
Indien u zelf eens een kijkje wilt nemen naar dit
geweldig initiatief, kan u surfen naar

www.sosscholenvoorscholen.com
Om als school een financiële bijdrage te kunnen
leveren, liep er tijdens de vastenperiode een
geldinzamelingsactie in de vorm van een
sponsortocht.
Uw kind kreeg in de week van 7 maart een
sponsorkaart mee. Weet overigens dat alles volledig
vrijblijvend is.

Jullie spaarden een geweldig bedrag
van € 4786,60!
De school zal hier bijpassen zodat we een heel mooi
totaalbedrag van €
deze organisatie.

5000 kunnen schenken aan

Vrijdag 1 april wandelen we door Berendrecht in het kader van SOS scholenvoorscholen. Tijdens deze
laatste dag voor de vakantie beleven we nog een boeteviering voor de lagere school, een sobere maaltijd
met soep en brood en onze wandeltocht.
Voor we vertrekken wordt de symbolische cheque afgelezen en we zorgen dat het geld zo snel mogelijk op
de juiste rekening komt.
Wij hopen dat u zich samen met ons in dit vastenproject kon inleven.
Hartelijk dank aan alle kinderen en hun familie en vrienden die zich mee engageerden om dit project tot een
goed einde te brengen.

Bezinningsmomenten tijdens de vasten.
Eindelijk mogen we weer met alle klassen samenkomen en klasdoorbrekende
activiteiten organiseren. Tijdens de vastenperiode kwamen we elke maandag even
samen om eens stil te staan bij het woord: “VASTEN”. Welke betekenis kunnen we
aan dat woord geven? Hoe kunnen we in deze woelige moderne tijd omgaan met
“vasten”?
Leerkrachten en kinderen werkten dit thema uit tot een leerrijke
bezinningsmomenten.

Boekenbeurs
Op 8 maart organiseerde onze school opnieuw een boekenbeurs. Het was
een succes. Overdag gingen al onze kinderen kijken naar de boeken en
vanaf 15.00 u kon iedereen zijn boekje komen kopen. Met de opbrengst van
deze verkoop kan onze school voor € 364,11 nieuwe boeken kopen. Er
worden zowel kleuterboeken als lagere school boeken gekozen. We zullen
een keuze maken uit verschillende niveaus zodat al onze kinderen kunnen
genieten van een leuk nieuw leesboek.
Bedankt aan alle helpende handen want er moest heel wat ingepakt en
uitgepakt worden. En natuurlijk ook een “dank je wel” aan iedereen die een
boek kwam kopen. Zo kwamen we immers aan onze opbrengst.

Maart = jeugdboekenmaand
Ook onze school liet de jeugdboekenmaand niet zomaar voorbij gaan. Op
woensdag 23 maart organiseerden we een crea-voormiddag in het kader van
het thema van dit jaar: “helden en schurken”. De kinderen gingen in groepjes
bij verschillende leerkrachten aan de slag i.v.m. de jeugdboekenmaand. Er
werd gelezen, getekend, geschreven, toneel gespeeld, opgezocht op een
chromebook,… en nog meer leuke activiteiten.

Schoolfeest
Plaats 14 mei 2022 maar al in uw kalender. Eindelijk kunnen we
terug plannen maken voor een spetterend schoolfeest. Thema
van dit jaar:
Onze kinderen, groot en klein, kan u zien schitteren op het
podium. Er zijn kraampjes voorzien voor kleuters maar ook voor
wat oudere kinderen. Op deze dag kunnen jullie genieten van
een drankje, een kippenmaaltijd, iets lekkers van het hamburgerkraam, snoepjes, dessertjes,…
Verdere info volgt na de paasvakantie.
Om van deze dag een groot succes te maken, zijn er vele handen nodig.
Daarom willen wij nogmaals een beroep doen op de medewerking van enkele
bereidwillige ouders. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe vlotter het
werk. Zelfs indien u maar enkele uurtjes kan meehelpen bent u al zeer welkom.
Je kan je naam doorgeven via de hulpbrief (na de paasvakantie) of op het
bureel: 0478/663842

Oproep voor wol
Om onze speelplaats te verfraaien en mooi in te kleden met allerlei kleurtjes, zijn wij op
zoek naar restjes wol om allerlei linten te haken en te breien. Op die manier gaan we de
bomen en de palen onder de luifel van kleur voorzien. Indien jullie restjes wol hebben
liggen, mag u die altijd mee naar school geven. Wij kunnen die restjes goed gebruiken.

Als het kriebelt, moet je sporten!!
En of het kriebelde…???
Op dinsdag
29 maart konden onze
kinderen van de lagere school een
geweldige sportdag beleven. De leerlingen
van L1, L2, L3, en L4 konden genieten van
sport en beweging op de terreinen van de
voetbal, in onze sporthal “De Polder” en in
onze school. U keek alvast naar
de mooie foto’s die u op onze
website kan terugvinden. De
vrolijke kindersnoetjes spraken
boekdelen.
Onze leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar gingen naar Rijmenam om daar op
avontuur te trekken. Het was dan ook een echt
avontuur!! Veel kinderen verlegden hun grenzen
ook al durfden ze niet steeds alles. Er werd
geprobeerd, en opnieuw een poging gedaan, en
nog eens geprobeerd. We hebben ervaren hoe
belangrijk het is om elkaar aan te moedigen,
elkaar te helpen, elkaar te troosten,… En ja,
tijdens het slingeren over de grachten belandden
er wel enkelen onder ons in het koude
water. Gelukkig konden we dan snel
warme, droge kleren aantrekken en was
alles vergeten.
Het was een dag die we niet snel zullen
vergeten.
In juni is het de beurt aan onze kleuters
om te spelen en te sporten.

Inschrijvingen 2022-2023
3 mei 2022 hebben wij een gezamenlijk inschrijfmoment van 19u30 tot 20u30
voor de toegekende reguliere aanmeldingen.
Deze ouders worden hiervoor nog apart uitgenodigd per email (vanaf 29 april).
Indien u die dag niet kan komen kan u vanaf 29 april 2022 een andere afspraak
maken: - telefonisch 03 568 63 78
- of via email: info@debrenne.be
Inschrijvingen voor niet aangemelde kinderen kunnen pas vanaf 2 juni 2022, indien onze capaciteit van
25 leerlingen per klas nog niet overschreden is.

Belangrijke data
Vrijdag 01/04/2022

- Boeteviering voor de lagere school
- Sobere maaltijd(soep en brood)
- Vastenvoettocht voor de hele school, samen met ouders of
grootouders

Van zaterdag 02/04/2022 t/m
paasmaandag 18/04/2022

PAASVAKANTIE

Dinsdag 19/04/2022

Instapmoment 2.5 jarige kleuters

Donderdag 21/04/2022

-Pitobus voor 6de lj
-Theatervoorstelling 5de en 6de – KLAUW

Dinsdag 26/04/2022

5de lj naar Portopolis

Donderdag 28/04/2022

- Individueel oudercontact 2.5 en 3 jarige
- Sportnamiddag voor L1en L2 – sporthal Berendrecht

Vrijdag 29/04/2022

Rapport

Zaterdag 30/04/2022

Vormsel

Dinsdag 03/05/2022

Gezamenlijk inschrijfmoment nieuwe kleuters 19u30-20u30

Zaterdag 14/05/2022

Schoolfeest

Dinsdag 17/05/2022

Medisch centrum in school – 5de leerjaar

Vrijdag 20/05/2022

Saeftinghe voor 6de leerjaar

Zaterdag 21/05/2022

1ste communie

Donderdag 26/05/2022

Hemelvaart – school gesloten

Vrijdag 27/05/2022

Brugdag – school gesloten

Maandag 30/05/2022
Dinsdag 02/06/2022

- Alles met de bal – 3 de en 4de leerjaar
- Instapmoment 2,5 jarige kleuters
- Sportdag kleuterschool
- 1ste lj - medisch centrum in onze school

Maandag 06/06/2022

Pinkstermaandag – school gesloten

Dinsdag 13/06/2022

- Individueel oudercontact kleuters - laatste instappertjes en
selectieven
- Rapport

Dinsdag 14/06/2022

Start eindproeven

Donderdag 23/06/2022

Einde eindproeven

Maandag 27/06/2022

- Proclamatie 6de leerjaar
- Schoolreis kleuters: De Schuur

Dinsdag 28/06/2022

Schoolreis lagere school – Zilvermeer

Woensdag 29/06/2022

Mogelijkheid rapport afhalen 12.00u – 13.30u

Donderdag 30/06/2022

Mogelijkheid rapport af te halen – 09.00u – 12.00u

Schooljaar 2022-2023
Donderdag 29/09/2022

Pedagogische studiedag – school gesloten

Vrijdag 30/09/2022

Facultatieve verlofdag – school gesloten

Maandag 03/10/2022

schoolfotograaf

