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Beste kinderen, ouders en al wie dit graag leest.

Vandaag vind je onze eerste nieuwsflash voor het 
schooljaar 2021-2022 in je brievenbus en dat betekent 
dat de maand augustus er bijna op zit. 
Ik hoop dat jullie allen genoten van ‘de kleine gelukjes’ 
van deze nog steeds ietwat rare vakantietijd en met 
ons uitkijken naar de schoolstart op 
woensdag 1 september 2021.  
Ik had jullie graag verwelkomd op de feestelijke 
opendeur van 28 augustus maar de 
coronamaatregelen in het onderwijs laten het 
beoogde concept niet toe. Aangezien we geen 
genoegen nemen met een flauw afkooksel van wat het 
had moeten worden, gelasten we de opendeur af en 
hopen we hem in de loop van het schooljaar te 
vervangen door een ander initiatief voor ouders en 
kinderen.

‘De kracht van verbinden’ is ons jaarthema van 
2021-2022. Voor onze kinderen wordt het de slogan 
’Als bomen vertellen.’

OLV draagt de pedagogie van hoop, dialoog en 
verbinding op handen. Dit alles zijn zaken die in de 
coronaperiode op een lager pitje dan anders stonden. 
Dit schooljaar steken we een tandje bij om de vreugde 
die we vinden in de kracht van verbinding terug op 
nr. 1 te zetten.  

 

We streven naar VERBONDENHEID met onze 
kinderen, collega’s, ouders en alle andere 
participanten die mee school maken om zo het 
UNIEKE te vinden in ieder van ons.

Via de vertaalslag ‘als bomen vertellen’ gaan we met 
de kinderen elke maand op zoek naar een ander 
facet van verbinding, voorgesteld door een 
maandboom. We starten met de ’klasboom’ in 
september en het maandthema: ‘iedereen telt’. 

Via de ‘gouden weken’ gaan we aan de slag met 
teambuilding en groepsvorming in alle klassen. Elke 
dag worden er één of 2 tussendoortjes/werkvormen 
gedaan die aanzetten tot samenwerken, samen 
overleggen, samen leven en leren, meer over deze 
methodiek verneem je op de infoavond van je kind.

Ik hoop dat we het coronajuk dit schooljaar kunnen 
afschudden en weer komen naar onze geliefde 
waarden op OLV-PiusX, die vertolkt worden in een 
spiksplinternieuwe folder en een filmpje dat jullie 
laat binnenkijken in onze school. Meer hierover 
binnenin de flash.

Ik wens al onze kinderen, ouders, collega’s en 
participanten een zeer fijn nieuw schooljaar toe 
waarin onderstaande woorden een feit mogen 
worden.

Directeur Ann 

VRIJE BASISSCHOOL OLV
KLEUTERSCHOOL PIUS X

UNIEK
Ik droom dat ik…gezien,

aanvaard en gewaardeerd word.

VERBONDEN
Ik droom dat ik… me ergens thuis voel,

samen met anderen de handen 
uit de mouwen kan steken,

ik iets mag betekenen voor anderen.
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OLV lager: 
Alle kinderen zijn welkom op de speelplaats vanaf 8u10. 
De kinderen worden aan het hek afgezet. 
De leerlingen van het eerste leerjaar mogen vergezeld 
door 1 ouder tot in de klas gebracht worden op de 
eerste schooldag. Om 10u25 trappen we het schooljaar 
af met de kinderen en leerkrachten van de lagere school. 
Je kan later in de week digitaal meegenieten van dit 
startmoment.
En, denk eraan voor de volgende schooldagen: 
’Jij, wij, op tijd erbij!’
Welkom vanaf 8u10. Om 8u25 gaat de bel en begint de 
les! Welkom vanaf 13u10 en om 13u25 gaat de bel en 
begint de lestijd opnieuw!

ZWEMLESSEN IN 2021-2022
Dit schooljaar nemen we de zwemlessen terug op. 
Van september tot begin februari zwemmen we elke 
maandag 45 min. met de tweede en derde klassen. 
Van midden februari tot juni is het de beurt aan L4 en 
L1. Voor de leerlingen van de derde graad, die nog geen 
vereist zwemdiploma hebben om de eindterm te 
bereiken, lassen we heel het schooljaar zwembeurten in.

SPIKSPLINTERNIEUWE FOLDER & FILMPJE
In de maand september vind je een spiksplinternieuwe 
folder van onze school in je brievenbus. We maakten 
ook een filmpje dat je een kijkje gunt in OLV-PIUSX. 
Het filmpje is te vinden op onze facebookpagina, op de 
website en via de QR-code achteraan de folder. 
Het is de moeite waard om te bekijken.

FASE 1 BOUWWERKEN PIUS X AFGEROND
Deze vakantie gingen de werken op PiusX verder met 
het oog op fase 1 af te ronden. De gevels werden 
gevoegd, de dakwand geïnstalleerd en het afdak werd 
verder afgewerkt. De naamletters voor de dakwand zijn 
besteld en worden begin september verwacht. Het 
spande erom maar dankzij de hulp van Alois onze 
klussenman uit duizend en zijn trouwe helpers en onze 
directe buren, ligt het pad van de tuintjes er ook reeds.

Maandag 30 september worden de tuintjes afgegraven 
en platgelegd en komt het kunstgras erop en in de 
tweede week van september worden de tuintjes 
omheind. Fase 2, de binnenkant en het sanitair, wordt 
gepland in de volgende grote vakantie aangezien deze 
werken niet plaats kunnen vinden tijdens het schooljaar. 

 

OPENDEURDAG 28 AUGUSTUS 2021 AFGELAST!
Wat een echt verbindingsfeest had moeten worden 
met ouders en kinderen kan wegens de huidige 
onderwijscoronamaatregelen niet doorgaan.
Ouders worden voorlopig zo veel mogelijk geweerd 
uit de gebouwen en de terreinen van de school en 
verzamelen is uit den boze. Aangezien het concept 
van de opendeur er een was van het vieren van de 
vrijheid op school, zullen we het nog even in de 
diepvries moeten steken. Enkel voor de instappers 
en nieuwe leerlingen maken we een uitzondering. 
Zij kunnen na afspraak kennismaken met de 
juf/meester en hun klaslokaal, dit om zo de 
overstap iets kleiner te maken. Ik wil jullie alvast 
bedanken voor het begrip bij deze start in mineur.

SCHOOLSTART
OLV kleuters: 
Alle kleuters en ouders zijn tussen 8u10 en 8u25 
welkom op school.  
Tijdens de eerste schoolweek mogen de jongste 
kleuters vergezeld van 1 ouder naar hun klasje 
gaan. Daar krijgt de kleuter nog een dikke zoen en 
daaag mama, papa! De oudste kleuters nemen 
afscheid van mama en papa aan het 
speelplaatshek. Om 15u20 (op woensdag 12u05) 
worden de jongste kleuters afgehaald aan de 
toiletdeuren op de speelplaats, de oudsten in de rij 
op de speelplaats.

Op vrijdag 3 september om 15u10 sluiten we de 
eerste week af met een verrasmoment voor 
ouders in openlucht.

PiusX kleuters: 
Alle kleuters en ouders zijn tussen 8u10 en 8u25 
welkom op school.  Ouders begeleiden hun kleuter 
tot aan de voorgevel.
De kleuters lopen na het wassen van de handen in 
de wasstraat, verder door naar hun klas. Nieuwe 
instappers worden opgepikt door Juf Leen of juf 
Paulien en naar de klas geleid. 
Het ophalen van alle kleuters gebeurt aan hek 
vooraan de school.

Op vrijdag 3 september verwachten we jullie om 
15u10 voor een verrassend startmoment in 
openlucht met de kleuters.
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BESTELLING TURNKLEDIJ
Wie nieuwe turnkledij of een turnzak nodig heeft, 
kan dit de eerste week van het nieuwe schooljaar 
bestellen via het bestelstrookje op gimme.   

SCHOOLTOELAGE
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag 
gebeurt automatisch via de uitbetaler van het 
groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via 
info@groeipakket.be . Ook op www.groeipakket.be 
vind je heel wat informatie.

LEERPLICHTIGE LEEFTIJD IS 5 JAAR
Sinds 1 september 2020 is elk kind in België 
leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Dit betekent dat 
alle kleuters van het geboortejaar 2016 (K3) 
leerplichtig zijn. Ze moeten 290 halve lesdagen op 
school aanwezig zijn willen ze de overstap naar het 
eerste leerjaar kunnen maken. 
Ter info: een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 
en 330 halve lesdagen. 

COMMUNICATIE VANUIT EN MET DE SCHOOL
Op school communiceren wij via verschillende 
kanalen. Alle gewone mededelingen voor ouders en 
betrokkenen gaan standaard via gimme, vergeet je 
klaskanalen niet aan te passen. 
Indien gimme voor jou onmogelijk is, zoeken we 
samen naar een oplossing. Gelieve dat te melden aan 
de klasjuf/meester of bij de directie.
Alleen uitzonderlijke mededelingen (vb. persoonlijke 
berichten i.v.m. schoolfeestinschrijving, vlaaienslag, 
…) zullen op  papier meegaan.                                                                                             

Wil je weten wat waar wanneer voor jouw 
kleuter/ leerling: de kalender staat op gimme! 
Op de website vind je alles over onze schoolwerking, 
organisatie en komende of voorbije activiteiten.
Je vindt er ook een rechtstreekse link naar onze 
zorgwerking en kalender en je kan er de schoolwijzer, 
het schoolreglement en de aangiftepapieren voor 
een ongeval downloaden. www.olv-piusx.be
Via het meldadres van het secretariaat kan je 
dagdagelijkse meldingen doen. Voor volgende 
meldingen en vragen kan je terecht op ons mailadres 
secretariaat@olv.ksas.be: meldingen van afwezige 
leerlingen, vragen over rekeningen, vragen rond 
inschrijvingen, algemene vragen rond geplande 
activiteiten, meldingen van gewijzigde gezinssituatie 
of adres… 
We proberen de vragen binnen de 24 uur te 
beantwoorden. Je kan ons natuurlijk ook nog steeds 
bellen op 03 774 28 76.

SCHOOLREKENING GAAT DIGITAAL
Op vraag van vele ouders en om onze administratie 
duurzamer te maken, versturen we vanaf dit 
schooljaar, de schoolrekening bij voorkeur digitaal. 
Jullie zullen hier zelf een mailadres voor kunnen 
opgeven of hebben dit reeds gedaan in juni.

Indien deze werkwijze voor jullie niet haalbaar is, kan 
de papieren versie nog steeds bezorgd worden. 
Gelieve dit aan de juf of meester door te geven.
Wij werken dit schooljaar terug met een constante 
maximumfactuur indien de coronatoestand het 
toelaat. Er zijn 10 afrekeningen van 9 euro voor de 
lagere school en 4.50 euro voor de kleuters. In deze 
maximumfactuur zitten alle sportdagen, uitstappen, 
bezoeken, workshops, extra’s, toneelvoorstellingen 
en ook het zwemmen voor sommige klassen.

INTERNE PERSONEELSVERSCHUIVINGEN
Meester Jonas, jarenlang onze vaste kracht bij de 
oudste schoolgenoten neemt een nieuwe uitdaging 
binnen KSAS aan. Hij ruilt zijn klas voor een job als 
ICT-coördinator binnen onze scholengemeenschap. 
Ik wil hem bedanken voor de jarenlange inzet op OLV 
en ook al blijft hij aan onze school verbonden, we 
zullen onze meester missen. Ik wens hem veel succes 
met zijn nieuwe taak.

Juf Katrien De Laet neemt de fakkel van meester 
Jonas over en juf Jana zal L4A voor haar rekening 
nemen.

Juf Katleen aanvaardde op mijn vraag  voor een jaar 
een ondersteuningsopdracht in L5 en L1. Aangezien 
zij heel wat jaren in L1 en L5 stond, is zij de geknipte 
persoon voor deze opdracht en zal zij een 
meerwaarde zijn voor deze klasteams.

Zorgjuf Elien loopt 6 maanden parttime mee in het 
pedagogisch beleid van de school
met directeur Ann en beleidsondersteuner-ZOCO 
Karine Hiels.

Kinderverzorgster Ariane verhuist voor een fulltime 
opdracht naar SP in Bazel en Eva Janssens neemt 
haar opdracht, aangevuld met de verkregen extra 
uren, voor haar rekening. 

Juf Ines is zwanger en gaat in 
moederschapsbescherming. Juf Kelly De Launoit 
neemt dit schooljaar de wolkenklas onder haar 
hoede. Welkom terug juf Kelly!
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NIEUWE TEAMLEDEN
Dit jaar versterken we ons team maar liefst met 5 nieuwe teamleden, 
zij stellen zich in deze flash voor. Juf Evelyne vervangt zorgjuf Anneleen, 
Juf Lore De Bock vervangt juf Celine, juf Lore Smeets is de nieuwe vijfdeklasjuf en 
juf Hanne is onze KSAS-platformer, die vooral in de lagere school zal fungeren. 
Meester Tijmen zal zich vooral richten op taalondersteuning in de kleuter- en lagere school. 
Welkom op OLV dames en heer, ik hoop dat jullie snel je plekje vinden op onze school. 
Veel succes en een fijn schooljaar gewenst.
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Laat mij je eens vertellen,
Wie ik ben.

Laat mij je eens vertellen,
Hoe goed ik mezelf ken. 

Mijn lievelingskleur is roos, 
als juf word ik niet snel boos. 

Ik start mijn 18de jaar in Chiro Adelheid,
dit nog steeds pro deo na al die tijd.

Kaas en wijn vind ik fijn,
wat kan het leven verrukkelijk zijn. 

Van een beetje sport ben ik niet vies,
maar mij zie je op zaterdag niet in de fitn(i)ess. 

Voor een spin te verjagen bel je me best niet,
anders zal je kunnen aanschouwen hoe ik de hoogte 

in schiet. 

Hier nog een klein weetje:
Mijn dikke teen lijkt op een mannetje van Super 

Mario Bros, 
als je deze wil zien maak je mijn schoen maar los. 

Om af te sluiten. 
Orde en netheid staan bij mij aan top,

dit ben ik in een notendop. 

Oh ja mijn naam is Hanne,
Ik kijk al uit naar alle leuke plannen!

Ik ben juf Lore en OLV heeft mijn hartje kunnen bekoren. 
Vorig jaar deed ik hier nog stage, 

maar nu ben ik klaar voor de échte werkdagen. 
Nu start ik in het vierde leerjaar en dat als echte leraar! 
Ik ben vijfentwintig jaar en woon dichtbij Sint-Niklaas. 

Ik ben een bezige bij en ben graag in de weer. 
Dansen is mijn ding maar 

het neemt wel veel van mijn vrije tijd in. 
Dat vind ik helemaal niet stom, 

ik vind het zelfs de bom! 
Ik kijk al uit naar de eerste schooldag, 

dan komen jullie naar hier 
en dan maken we veel plezier! 
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Ik woon in ..

Dit doe ik graag .. Dit doe ik graag ..Ik hou van .. Ik ben bang van ..

Mijn hobby is ..

Mijn sterrenbeeld is ..

Ik speel ..

Mijn lievelingseten is .. Ik heb 1 broer en 1 zus.

Mijn lievelingskleur is ..

Mijn lievelingsdier is ..

Dag iedereen, 
Ik ben Evelyne Van Uytvanck. 

Ik kijk er alvast h
eel hard naar uit 

om als zorgjuf aan de slag te gaan. 

BESTELLING TURNKLEDIJ
Wie nieuwe turnkledij of een turnzak nodig heeft, 
kan dit de eerste week van het nieuwe schooljaar 
bestellen via het bestelstrookje op gimme.   

SCHOOLTOELAGE
De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag 
gebeurt automatisch via de uitbetaler van het 
groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).
Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via 
info@groeipakket.be . Ook op www.groeipakket.be 
vind je heel wat informatie.

LEERPLICHTIGE LEEFTIJD IS 5 JAAR
Sinds 1 september 2020 is elk kind in België 
leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Dit betekent dat 
alle kleuters van het geboortejaar 2016 (K3) 
leerplichtig zijn. Ze moeten 290 halve lesdagen op 
school aanwezig zijn willen ze de overstap naar het 
eerste leerjaar kunnen maken. 
Ter info: een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 
en 330 halve lesdagen. 

COMMUNICATIE VANUIT EN MET DE SCHOOL
Op school communiceren wij via verschillende 
kanalen. Alle gewone mededelingen voor ouders en 
betrokkenen gaan standaard via gimme, vergeet je 
klaskanalen niet aan te passen. 
Indien gimme voor jou onmogelijk is, zoeken we 
samen naar een oplossing. Gelieve dat te melden aan 
de klasjuf/meester of bij de directie.
Alleen uitzonderlijke mededelingen (vb. persoonlijke 
berichten i.v.m. schoolfeestinschrijving, vlaaienslag, 
…) zullen op  papier meegaan.                                                                                             

Wil je weten wat waar wanneer voor jouw 
kleuter/ leerling: de kalender staat op gimme! 
Op de website vind je alles over onze schoolwerking, 
organisatie en komende of voorbije activiteiten.
Je vindt er ook een rechtstreekse link naar onze 
zorgwerking en kalender en je kan er de schoolwijzer, 
het schoolreglement en de aangiftepapieren voor 
een ongeval downloaden. www.olv-piusx.be
Via het meldadres van het secretariaat kan je 
dagdagelijkse meldingen doen. Voor volgende 
meldingen en vragen kan je terecht op ons mailadres 
secretariaat@olv.ksas.be: meldingen van afwezige 
leerlingen, vragen over rekeningen, vragen rond 
inschrijvingen, algemene vragen rond geplande 
activiteiten, meldingen van gewijzigde gezinssituatie 
of adres… 
We proberen de vragen binnen de 24 uur te 
beantwoorden. Je kan ons natuurlijk ook nog steeds 
bellen op 03 774 28 76.

SCHOOLREKENING GAAT DIGITAAL
Op vraag van vele ouders en om onze administratie 
duurzamer te maken, versturen we vanaf dit 
schooljaar, de schoolrekening bij voorkeur digitaal. 
Jullie zullen hier zelf een mailadres voor kunnen 
opgeven of hebben dit reeds gedaan in juni.

Indien deze werkwijze voor jullie niet haalbaar is, kan 
de papieren versie nog steeds bezorgd worden. 
Gelieve dit aan de juf of meester door te geven.
Wij werken dit schooljaar terug met een constante 
maximumfactuur indien de coronatoestand het 
toelaat. Er zijn 10 afrekeningen van 9 euro voor de 
lagere school en 4.50 euro voor de kleuters. In deze 
maximumfactuur zitten alle sportdagen, uitstappen, 
bezoeken, workshops, extra’s, toneelvoorstellingen 
en ook het zwemmen voor sommige klassen.

INTERNE PERSONEELSVERSCHUIVINGEN
Meester Jonas, jarenlang onze vaste kracht bij de 
oudste schoolgenoten neemt een nieuwe uitdaging 
binnen KSAS aan. Hij ruilt zijn klas voor een job als 
ICT-coördinator binnen onze scholengemeenschap. 
Ik wil hem bedanken voor de jarenlange inzet op OLV 
en ook al blijft hij aan onze school verbonden, we 
zullen onze meester missen. Ik wens hem veel succes 
met zijn nieuwe taak.

Juf Katrien De Laet neemt de fakkel van meester 
Jonas over en juf Jana zal L4A voor haar rekening 
nemen.

Juf Katleen aanvaardde op mijn vraag  voor een jaar 
een ondersteuningsopdracht in L5 en L1. Aangezien 
zij heel wat jaren in L1 en L5 stond, is zij de geknipte 
persoon voor deze opdracht en zal zij een 
meerwaarde zijn voor deze klasteams.

Zorgjuf Elien loopt 6 maanden parttime mee in het 
pedagogisch beleid van de school
met directeur Ann en beleidsondersteuner-ZOCO 
Karine Hiels.

Kinderverzorgster Ariane verhuist voor een fulltime 
opdracht naar SP in Bazel en Eva Janssens neemt 
haar opdracht, aangevuld met de verkregen extra 
uren, voor haar rekening. 

Juf Ines is zwanger en gaat in 
moederschapsbescherming. Juf Kelly De Launoit 
neemt dit schooljaar de wolkenklas onder haar 
hoede. Welkom terug juf Kelly!
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KALENDER

PEUTERDAGEN EN OPENDEUR
Peuterdagen en opendeur: enkel indien 
toegelaten door de overheid
Opendeur: afgelast wegens de 
coronamaatregelen voor scholen.

Woensdag 6 oktober 2021: peuterdag voor 
nieuwe instappers 
Zaterdag 26 maart 2022: peuterdag voor 
nieuwe instappers

GEPRIKTE DATA INFOAVONDEN
Meer info over de organisatie volgt via gimme 
in het klaskanaal.
Kleuters PiusX: donderdag 9 september 2021
Kleuters OLV: dinsdag 14 september 2021
L1: woensdag 22 september 2021 
(open klasdag 8u30-12u)
L2: maandag 13 september 2021
L3: dinsdag 7 september 2021
L4: dinsdag 7 september 2021
L5: woensdag 8 september 2021
L6: woensdag 8 september 2021
Indien ze georganiseerd worden op school 
starten alle info-avonden in de klas.

NOTEER ALVAST
Start schooljaar: woensdag 1 september 2021
Eerste communie L2: 19 september 2021
Zeeklas L3: 4 oktober t.e.m. 6 oktober 2021
Herfstontbijt aan huis besteld: 17 oktober 2021
Fotograaf: 21 oktober 2021
Boerderijklas L2: in de week van 25 oktober 2021
Grootouderfeest PiusX: 28 oktober 2021
Grootouderfeest OLV: 29 oktober 2021
Kerstmarkt PiusX: 17 december 2021
Carnaval: 25 februari 2022
Stadsklassen L5: 14 t.e.m. 16 maart 2022
Stadsklassen L6: 16 t.e.m. 18 maart 2022
Boerderijklassen L1B: 21 t.e.m. 23 maart 2022
Boerderijklassen L1A: 23 t.e.m. 25 maart 2022
STERRENJACHT OLV: 29 april 2022
Indianenfeest PiusX: 13 mei 2022

VAKANTIEDAGEN EERSTE TRIMESTER
Herfstvakantie: van maandag 1 november 2021 
tot en met zondag 7 november 2021
Donderdag 11 november 2021: Wapenstilstand
Vrijdagnamiddag 24 december: kerstavond

Conferentiedagen in het eerste trimester:
Vrijdag 8 oktober 2021

Kerstvakantie:
Van maandag 27 december 2021 tot en met 
zondag 9 januari 2022

Je kan ook een kijkje op onze website  
www.olv-piusx.be of op de gimmekalender

OM AAN TE STIPPEN IN JE AGENDA
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BlIJ NIEUWS!

Juf Elien Vermeulen en Glenn Osselaer hebben 
een dochtertje. Welkom Amelie.

Feliz Weyn is de kersverse dochter van juf 
Celine en Sam. Ook felicitaties aan grote broer 
Ferre.

Scott Bauwens is het pasgeboren zoontje van 
Juf Nina en Rocky. Proficiat!

Jayden Boonen (L4A) en Dante Verdijck (L1B) 
kregen er een zusje bij. 
Welkom Lylou.

Arbe is het broertje van Alicia Celie (K23XB). 
Felicitaties!

Jitse Boonen is het nieuwe broertje van Jayden 
(L4A). Proficiat!

Jerrie-Lou Schepkens (K23B) werd de grote 
broer van Lizzie-Rose. Gefeliciteerd!

Florijan (L5B), Islami (L3B) en Besjan (K23A) 
kregen er een zusje bij. Welkom Zufe Rabija.

Dré Porreye is het eerste zoontje van zorgjuf 
Anneleen en Andreas. Van harte gefeliciteerd!

Rita Noens,
oud- leerkracht van OLV en oud-ICT-coördinator KSAS.

Rika D’Hertog, 
Moeder van Miek Van de Perre (oud-leerkracht), grootmoeder 
van juf Rika Van Kerckhoven, overgrootmoeder van Dan (L6A), 
Emil (L2B) en Mia Van Kerckhoven (K1A).

Suzanne Nielandt,
moeder van schoolbestuurder Erik Blommaert, overgroot-
moeder van Wiebe (L1B) en Oona Meire (K23XB).

Marie Francine Hiels, 
oud-leerkracht OLV en tante van juf Karine Hiels.

George Van Waesberghe,
overgrootvader van Joppe en Pjotr Malherbe (L4B).

Greetje Sanders - Schraven,
oma van Lex (L2B) en Jill Sanders (K23B).

Patrick Muylle,
nonno van Lex (L2B) en Jill Sanders (K23B).

Werner van de Walle,
opa van Floris en Jans Van de Walle (L6A).

Rafaël Hiel, 
overgrootvader van Cisse (L4B) en Geike Van Landeghem 
(L2A) en van Eppo Rocher Hiel (K23B).

Rosette Van Vlierberghe,
overgrootmoeder van Kilian en Falke Cap (L5A).

Jeroom De Wilde,
plusopa van Jelte en Sam Arenhouts (L2B).

André Debacker, 
overgrootvader van Jerpe van Hul.

Huguette Van Wassenbergh,
oma Van Ina en Flo Van Goethem (K23XB).

DROEF NIEUWS

Laat mij je eens vertellen,
Wie ik ben.

Laat mij je eens vertellen,
Hoe goed ik mezelf ken. 

Mijn lievelingskleur is roos, 
als juf word ik niet snel boos. 

Ik start mijn 18de jaar in Chiro Adelheid,
dit nog steeds pro deo na al die tijd.

Kaas en wijn vind ik fijn,
wat kan het leven verrukkelijk zijn. 

Van een beetje sport ben ik niet vies,
maar mij zie je op zaterdag niet in de fitn(i)ess. 

Voor een spin te verjagen bel je me best niet,
anders zal je kunnen aanschouwen hoe ik de hoogte 

in schiet. 

Hier nog een klein weetje:
Mijn dikke teen lijkt op een mannetje van Super 

Mario Bros, 
als je deze wil zien maak je mijn schoen maar los. 

Om af te sluiten. 
Orde en netheid staan bij mij aan top,

dit ben ik in een notendop. 

Oh ja mijn naam is Hanne,
Ik kijk al uit naar alle leuke plannen!


