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 Sint-Amandsberg, 21 maart 2022 
 

NIEUWSBRIEF MAART 2022 
 

Bladwijzerverkoop – jaarthema ‘Lezen is dromen met jouw ogen open’ 
 

 
 
 

Inzamelactie voor Oekraïne – actief burgerschap  
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Kinderuniversiteit KU Leuven  
Na een coronapauze van 2 jaar komt de Kinderuniversiteit KU Leuven opnieuw naar Gent ! Tijdens een 
Kinderuniversiteit kunnen kinderen tussen 8 en 13 jaar naar hartenlust leren en al hun gekste vragen stellen 
tijdens een speciaal op maat gemaakt kindercollege. Nadien kunnen ze meedoen aan een van de vele interactieve 
workshops.  
 
Op zaterdag 26 maart is KU Leuven Technologiecampus - Gent het uitgelezen decor om 
alles te weten te komen over een hele reeks fascinerende thema’s zoals de wondere 
wereld van de enzymen en de smaak, op ruimtemissie gaan, het ontwikkelen van een 
eigen app en nog veel meer.  
 
Inschrijven voor de Kinderuniversiteit is gratis en kan via de website. Voor bijkomende informatie mag u altijd 
mailen naar kinderuniversiteit@kuleuven.be  
 
Dikke truien inzamelactie  
Wij zijn blij dat wij jullie kunnen melden dat onze eerste dikke truien inzamelactie op de kleuterafdeling een groot 
succes was. Omdat wij geen enkel kind in de kou willen laten staan, verzamelden onze kleuters maar liefst 377 
dikke truien in. Dikke proficiat en 1000x dank voor jullie hulp! 
 
Waar gaan deze truien naartoe? 
 
Via een contactpersoon van Gentse spruitjes zijn onze truien ondertussen 
binnengebracht bij Kledingpunt.                       
Op hun beurt sorteren zij de truien per maat en worden bijgevoegd in de 
kledingboxen.  
Gezinnen die nood hebben aan kinderkleding kunnen via de school een 
kleding box aanvragen.  
 
Hiervoor kunnen jullie zich richten tot de zorgcoördinatoren juf Iris of juf Ine. 
 
Lenterapport LG  
Het lenterapport  

 voor L1, L2, L3 en L4 zal meegegeven worden op vrijdag 1 april 2022. 

 voor L5 en L6 zal meegegeven worden op vrijdag 29 april 2022.   
 
Paashaas KLS  
Op vrijdag 1 april 2022 komt de Paashaas langs met lekkernijen voor alle kinderen.  

 
Info bestemd voor alle kinderen die de overstap maken naar het secundair onderwijs 

 Aanmelden  en inschrijven voor het eerste leerjaar van het gewoon secundair onderwijs (eerste leerjaar A 
en eerste leerjaar B) en buitengewoon onderwijs opleidingsniveau 4 (OV4) – type 9 (eerste leerjaar A en 
eerste leerjaar B).  

 Aanmelden? https://meldjeaansecundair.gent.be  

 Informatie? www.aanmeldensecundairescholen.gent  

 De belangrijkste data op een rij: 
- Van 21 maart (12u ’s middags) tot en met 22 april 2022 (12u ’s middags): aanmeldingsperiode voor 

alle kinderen  
- 4 mei 2022: uiterlijke datum bekendmaking resultaten  
- Van 6 mei tot en met 31 mei 2022: inschrijven aangemelde kinderen met toewijzing  
- 6 mei 2022 om 9u: start vrije inschrijving (niet aangemeld/geen toewijzing)  
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Paasvakantie: MA 04/04 t.e.m. VR 15/04   
Paasmaandag 18/04  
Van maandag 4 april 2022 t.e.m. vrijdag 15 april 2022 is het paasvakantie. Op maandag 18 april 2022 is het geen school. 
Wij zien onze WIJZE BOOM kinderen héél graag op dinsdag 19 april 2022 terug!  

 
 

 
 
               

Met vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde 
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