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Pasen komt stilaan in zicht. Nog een paar dagen en iedereen kan genieten van een welverdiende paasvakantie.
Graag blikken we terug op een aantal activiteiten uit de afgelopen periode. De kinderen van het derde leerjaar sloten
het thema “Voeding” af met een kookatelier. Ze kropen in de huid van echte topchefs en kookten 4 vegetarische
gerechten.

De leerlingen van het vierde leerjaar brachten een bezoek aan het gemeentehuis en aan de politie van Sint-PietersWoluwe.

De leerlingen van het tweede leerjaar gingen groeten kopen op de markt om er nadien lekkere soep van te koken.

Uiteraard kunnen wij niet al onze foto’s in onze nieuwsbrief opnemen. Uitgebreid foto’s bekijken kan via volgende link
naar onze fotoalbums http://kleuterenlagereschoolmaterdei.be/lager_foto.html
Verder kan u op onze website ook tercht voor de menu’s, kalender…
www.kleuterenlagereschoolmaterdei.be

Gebedsviering – vrijdag 5 april voor eerst graad en 3de kleuterklas
Op vrijdag 5 april gaat de gebedsviering door voor het 1ste en 2de leerjaar en dit samen onze 3de kleuterklas. We
spreken af rond de klok van 9.00u aan de kerk van Sint-Aleydis. Deze gebedsdienst zal voorgegaan worden door
pastoor Benno. Ouders (en grootouders) zijn uiteraard ook welkom om mee aan te sluiten.

Een centje voor de ouderraad
Weet u geen raad met de gebruikte inktcartridges van uw printer? Laat zoon of dochter ze meenemen naar
school en deponeren in de box die op een tafel staat in de hal. Grotere exemplaren mogen op de mand van de
melk gezet worden. De ingeleverde exemplaren worden opgehaald en de ouderraad ontvangt 0,5 euro tot 2
euro per stuk. Poederbussen van kopieerapparaten worden niet vergoed! Deze actie is permanent!

Koalift
De eerste families zijn ondertussen geactiveerd en daarmee is Mater Dei lagere school van start gegaan met de
participatie in een online carpool-netwerk. Heeft u interesse om in contact gebracht te worden met families die in
de buurt van jullie woonplaats wonen en een gemeenschappelijk traject hebben : niet aarzelen om in te stappen.
Jullie vinden een flyer in bijlage van deze nieuwsbrief.

Buitenspeeldag
Op woensdagnamiddag 24 april gaat de 12e editie van de Buitenspeeldag door. De Buitenspeeldag is een initiatief
van Nickelodeon en de Vlaamse Overheid. Het is het hoogtepunt van een campagne die kinderen, tieners en
jongeren aanzet om buiten te spelen en te sporten in hun onmiddellijke woonomgeving. Dit hoogtepunt is geen
eindpunt maar is een blijvende oproep om het buiten spelen en sporten aan te moedigen en op een positieve
manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte. Dit jaar wordt
er samen met enkele partners van de brede schoolwerking Sint-Pieters-Woluwe een Buitenspeeldag in het mooie
Roodebeekpark georganiseerd (Roodebeeksteenweg 270, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, niet ver van metrohalte
Tomberg). Jullie kunnen samen met jullie kinderen genieten van verschillende activiteiten voor peuters, kleuters en
kinderen van 2.5 jaar tot 12 jaar. Deelname aan de Buitenspeeldag is gratis. Jullie vinden een flyer in bijlage van deze
nieuwsbrief.

Agenda

-

-

Vrijdag 5 april gaat onze gebedsviering door voor de 1ste graad om 9.00u in de
Sint-Aleydiskerk.
Van maandag 8 april tot en met maandag 22 april kan iedereen genieten van
een welverdiende paasvakantie. OPGELET: maandag 22 april – paasmaandag =>
geen school!
Op woensdag 1 mei is er geen school omwille van Dag van de Arbeid.
Van maandag 13 mei tot en met vrijdag 17 mei gaan de kinderen van het derdeen het vierde leerjaar op sportklassen naar Tongerlo.
Van maandag 20 mei tot en met woensdag 22 mei gaan de kinderen van het
tweede leerjaar op boerderijklassen naar Lanaken.
Van woensdag 22 mei tot en met vrijdag 24 mei gaan de kinderen van
het eerste leerjaar op boerderijklassen naar Lanaken.
Op vrijdag 24 mei vinden de Mater Dei Feesten plaats.

