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1. schoolfeest 2019! 

Noteer alvast 26 mei in jullie agenda !  

 

Programma:  

 

14u30     Start optredens!  

15u30      Expo, kinderanimatie, springkastelen, viskraam, grime,… 

16u00      Verkiezingscafé  

17u-20u  BBQ 



 

 

 

 

 

2. Paaseieren zoeken vrijdag 5/4!  

Traditiegetrouw brengt de paashaas (of zijn het dit jaar de 
paasklokken?) ons op de laatste dag voor het paasverlof een 
bezoekje. De kleuters gaan op zoek naar verstopte paaseieren! 

s’ Morgens wordt er door iedereen ook genoten van een heerlijk 
paasontbijt!  

 

3. 3-5 april: GWP L4 

 



Van woensdag 3 t.e.m. vrijdag 5 april ruilen de kinderen van L4 hun klas voor De 

Ijsmolenhoeve.  

De IJsmolenhoeve ligt in een prachtige groene omgeving, aan de voet van de Kanarieberg en 

het Muziekbos.  

 

 

Onder andere deze activiteiten staan op de planning: 

 Geschiedenisstadswandeling in het centrum van Ronse 

 Een bezoek aan het MUST (textielmuseum) met atelier “weefmatjes maken” 

 …  

 

 

4. Buitenlesdag 25 april 

 
Op donderdag 25 april vindt de 3de editie van de 

Vlaamse Buitenlesdag plaats. Die dag roept MOS 

scholen op om met de leerlingen ‘buiten te vliegen’ en te 

experimenteren met het buitenlesgeven.  

Buitenlesdag is... 

De tijd nemen om naar buiten te gaan en een mooi groen 

plekje uit te zoeken voor een buitenles. 

 

Waarom?  

Omdat buiten leren, spelen en bewegen in de natuur goed is 

voor ons welzijn, én de leerprestaties bevordert. Daarom 

ruilen we het klaslokaal in voor een inspirerende les in én 

over het groen. Zo leren we de natuur terug beter kennen, 

en gaan we ze vanzelf meer respecteren.  

 

5. Gezonde week 23-26 april 

 

Van 23 tot en met 26 april 2019 staat er een keigezonde week op onze kalender. De ‘Gezonde 
week van LP Boon staat bol van de activiteiten voor een gezond(er) leven. Samen met onze 
leerlingen nemen we even de tijd om stil te staan bij gezond gedrag. Deze actieweek wil terug 
naar de basis van een gezond evenwicht, niet veel van alles, maar van alles een beetje.  



Tijd maken en genieten van bewegen, samen gezond ontbijten, aandacht hebben voor een 
gezonde brooddoos, regelmatig sporten of ravotmoment in eigen tuin,...  

 

 

 

 

PROGRAMMA:  

dinsdag 23/04 – vrijdag. 26/04 : 8u30 – 8u40 

Alle kleuters en leerlingen van de basisschool zullen deelnemen aan de 

ochtenddans/gymnastiek. Deze zal elke ochtend plaatsvinden op de speelplaats van de lagere 

school.  

dinsdag 23/04 – voormiddag 

Op dinsdag zal op onze school de derde “LP BOON-LOOP” 

plaatsvinden. Zowel onze peuters, jongste en oudste kleuters als de 

leerlingen van het lager onderwijs, zullen deelnemen aan deze 

veldloop. De eerste drie leerlingen van elke reeks zullen beloond worden met een medaille. 

woensdag 24/04 – voormiddag 

Op woensdag organiseert onze school in samenwerking 

met de vriendenkring een gezond ontbijt. Het doel van dit 

ontbijt is dat leerlingen weten en ervaren wat een gezond 

ontbijt is, en weten uit welke ingrediënten een gezond 

ontbijt kan bestaan. Deze activiteit is voor alle leerlingen 

van onze school, en zal doorgaan in 2 groepen in de schoolrefter. 

Afname fysieke testen tijdens de les lichamelijke opvoeding  

Alle leerlingen zullen fysiek getest worden. Zowel het gewicht als de lengte zal gemeten 

worden en gekoppeld worden aan het BMI. Verder  zullen een conditionele test, 

lenigheidstest, sprongtest en snelheidstest afgenomen worden. De leerlingen krijgen na afloop 

van deze testen hun analyse van de resultaten mee naar huis.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Activiteitenkalender april 

 

03/04-05/04 GWP! L4 

04/04 oudercontact Lagere klassen 
05/04 Paasontbijt en paaseitjes zoeken  

06/04-22/04 Paasvakantie!  
23/04 Start Gezonde week  

25/04 Medisch onderzoek (op school) K1 

26/04 Zwemmen 
Bibbezoek  

L4 
L56 

30/04 Bezoek Technigo 
Kleuterboemeldag 

L5 
K3 

  

 


