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Nog enkele dagen en we vieren Pasen! Eén van de belangrijkste
feesten in ons Christelijk leven.
Na de paasvakantie starten volop de voorbereidingen van ons
schoolfeest. Een optreden met een mooi verhaal, waarbij onze
kinderen hun muzische talenten tonen. Daarnaast mogen ook leuke
spel- en sportactiviteiten, een lekkere barbecue, ... en veel tijd voor
ontmoeting niet ontbreken!
Na de vakantie zullen we heel wat info meegeven over dit feest. We
zijn blij dat verschillende ouders ons elk jaar bij een deeltje van de
taken willen helpen. Hartelijk dank daarvoor.
Samen maken we er weer een mooi gebeuren van.
Freddy Baeyens, directeur

De paashaas had vandaag heel wat in petto voor onze kleuters
van de 3de kleuterklas en de leerlingen van het 1ste leerjaar van
De Kouter-basis. Het werd een leuke zoektocht naar heel wat
paaseieren en als verrassing natuurlijk ... eitjes rapen!

Op 26 maart bezocht het 6L het Designmuseum in Gent. Daar konden ze allerlei
robots van dichtbij bekijken en zelfs
knuffelen! In de namiddag ontdekten ze
hoe ze zelf robots konden bouwen uit lego
en hoe we ze konden programmeren.

In oktober 2017 organiseerden we opnieuw een succesvolle ‘wafeltjesverkoop’. Van de opbrengst van ruim
2500 euro werd ondertussen spelmateriaal aangeschaft voor vestiging Kapelhof. De pedalo’s, de springstok,
de springbal, de circuston, de mini-goaltjes,….zorgen ondertussen voor fijne spelmomenten.

Uitstap naar Gent

Het 2de leerjaar had een heel frisse maar fijne dag in Gent. Zij
bezochten het Museum voor Schone Kunsten en het Gravensteen.

Kunstenaars van het zesde leerjaar

Onze kunstenaars van 6A lieten zich deze weken helemaal gaan in het teken van de Franse kunstschilder en
beeldhouwer ‘Nikki de Saint-Phalle’. Met de techniek papier-maché probeerden zij haar beroemde ‘Nanabeelden’ in een nieuw jasje te stoppen.

De Kouter
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Op de eerste lentedag kwam de zon tevoorschijn, samen met heel wat lopertjes van onze school. Ze startten
op de hobbelige kasseitjes, voorbij het gemeentehuis en zoefden dan tussen kramen en molens door. Heel wat
ouders, grootouders en andere supporters genoten van al dat jong geweld. Er waren enkele kinderen die een
podiumplaats behaalden, maar iedereen die meedeed verdient een ferme pluim! Voor één keertje kwam
iedereen een beetje rijker terug naar huis na een bezoekje aan de kermis!
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Kiezen waar je leest, wat een leuk initiatief.
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American Games, we kijken terug op een sportieve en leuke vrijdag.
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Mukaddes Yurdaer, die mee de Nederlandstalige lessen begeleidt, was deze maand aanwezig bij een onderhoud
met koningin Mathilde in de ambtswoning van de Oost-Vlaamse gouverneur. Zij werd door de gouverneur
uitgenodigd naar aanleiding van haar nominatie als warme vrijwilliger in december jongstleden.
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31/03 t/m 15/04: paasvakantie
16/04: MST 1K °2014 op school
17/04: kleuterboemeldag (9.45-14.45)
19/04: zwemmen voor 3B-1B (8.30), 3A-1C (9.00)
en 1A (9.30)
19/04: dodehoekspiegel voor de lagere school (4-5-6)
op het Kouterplein
22/04: vormsel (9.00)
23/04: dankviering vormsel in de Kouterkerk (9.00)
25/04 t/m 27/04: perioderapport 4
26/04: zwemmen voor 3B-1B (8.30), 3A-1C (9.00)
en 1A (9.30)
30/04: vrijaf
01/05: dag van de arbeid: vrijaf
5 en 6 mei: schoolfeest

Secretariaat: 052/44 69 31
Directeur: 0476/43 62 96
Zorgcoördinator: 0493/51 43 36
Kleuterschool Cederlaan: 052/44 87 30
Secretariaat: secretariaat.dekouterbasis@kaozele.be
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FAMILIENIEUWS
We leven mee met
het overlijden van ...
Jeanne De Vriendt, overgrootmoeder van
Luka (3A), Mila (1C)
Paul Ydens, overgrootvader van Gilles (2A)
Maria Ydens, moeder van Rita Van Hoey
(MTZ Kapelhof)
Hoera! Een baby!
Julie, kleindochter van Juf
Begga (teamleerkracht +)
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Op 15 en 16 maart nam onze school voor de tweede maal
deel aan deze reken-, puzzel- en denkwedstrijd.
130 leerlingen hadden zich vooraf opgegeven voor de
editie Wombat (2de lj.), Spitsmuis (2de graad) of Koala
(3de graad). Er werd ernstig gewerkt en heel flink
nagedacht. Eind april weten we wie er in de prijzen valt.

KOUTKRING
Er was eens een wens...
Een sprookje gespeeld door de
leerlingen van het eerste leerjaar
leerjaar..
En de vele aanwezigen zagen
dat het goed was!

