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Het leerkrachtenteam broedde op  …… een ei. 

Het ei werd warm gehouden, gekoesterd, ze droegen zorg van het ei. 

In oktober brak het ei open, een idee werd geboren.  

De leerkrachten wilden samen met de kinderen werken aan samenhorig-

heid en komen tot een voorstelling waar iedereen, kinderen, leerkrachten 

en sympathisanten van de school konden van genieten. Ze behandelden 

elkaar met de waarden beleefdheid, eerlijkheid en respect. Respect voor 

ieders keuze, ieders mening, ieders talent. Het werd een verhaal … een 

mooi verhaal van een team op weg met kinderen. 
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Er was eens een enthou-

siast leerkrachtenteam met 

heel veel ideeën, meneer Pa-

trick die een verhaal 

schreef, meneer Joos die 

de praktische kant bekeek 

van de zaak, heel veel uur-

tjes extra tijd, overlegmo-

menten tijdens het eten van 

de boterhammen, leerkrach-

ten die dansjes inoefenden 

… Niets was hen te veel … 

We spraken meneer Piet 

aan voor de film, ouders 

werden geëngageerd voor 

kledij en attributen, kortom, 

iedereen stond, gedurende 

een aantal maanden, op 

scherp om het beste van 

zichzelf te geven... 

Repeteren om te leren ! We 

vertrokken dan ook op don-

derdag en vrijdag in colonne 

naar de repetities in de 

Qubus. Dat op zich zorgde 

al voor de nodige spanning ! 

Impressionante repetitie ! 

Er was eens … de voorbereidingen 
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Impressies van de repetitie ! 
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Pff … podium geleverd ! 

… en lunchen ... Wachten ... 

Podium in opbouw …. 8 u later ... 

… en oefenen ! 

Oefenen ... 

Hippe bladluis Flamingo’s !  Vriendschap over de wereld ! 

 … en oefenen ... 



 

 

Er was eens … een topper !!! 

Wij willen meneer Patrick 

speciaal bedanken voor zijn 

creativiteit, zijn inzet en zijn 

hulp tijdens dit spektakel ! 
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Het vierde leerjaar beet de 

spits af met de koffiestop. 

Op vrijdag 2 maart werden 

we, zowel ‘s ochtends als ‘s 

avonds verwend met koffie 

en extra’s. Die extra’s wer-

den door de kinderen en 

hun ouders meegebracht … 

en dat het smaakte … 

Ook de kleuters zetten op-

nieuw hun beste beentje 

voor. Dit jaar verkochten ze 

in de week voor het spekta-

kel opnieuw sleutelbloemen. 

Opnieuw maakten heel wat 

mensen van de gelegenheid 

gebruik om de lente al in 

huis te halen door sleutel-

bloemetjes te kopen. Er 

werden heel wat bloemen 

verkocht ! 

Het derde leerjaar wou wat 

liefde en zoetigheid binnen-

brengen bij onze gezinnen 

en verkochten hartenwafel-

tjes …  

Er werden meer dan 900 

wafeltjes besteld en er kwa-

men nog steeds vragen bin-

nen voor nog meer wafeltjes 

… Een groot succes mogen 

we dan ook zeggen ! 

Tenslotte verkocht het zes-

de leerjaar paaseitjes ten 

voordele van Broederlijk 

Delen !  

Zij koppelden een les in-

koopprijs, verkoopprijs, 

winst en verlies aan een 

praktijkvoorbeeld ! Er zit-

ten een aantal  ondernemers 

in onze school, daar mogen 

we nu wel zeker van zijn ! 

Broederlijk Delen ! 
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Jaarlijks zetten we ons met de school in om geld in te zamelen voor projecten waar we in ge-

loven. Dit doen we via verschillende acties. Door het spektakel, hebben we de acties dit 

jaar wat beperkt, maar dat betekent niet dat er geen inzet was, integendeel. 



 

  Omdat foto’s zoveel meer zeggen dan woorden ! 

 

KBO Melden: concrete uitwerking van 

de tuinplannen ! 

Dankzij ouders en 

leerkrachten werd er op 2 

zaterdagen een mooi 

project gerealiseerd ! 
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Het vijfde leerjaar zorgde opnieuw voor de viering op Goede Vrijdag.  

Via Tableau Vivant beeldden de leerlingen de vijftien staties van de Kruisweg uit. Een 

verhaal van anders mogen zijn, samen pijn dragen, blijven doorgaan, familie en vrienden 

rondom je heen hebben die je sterk maken en houden, trouw zijn en blijven  aan jezelf ... 

Voor de leerlingen was het een moment van bezinnen, van stilte, van naar zichzelf kijken …  

De kruisweg 
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De paashaas ziet het niet 

meer zitten. Hij wordt dit 

jaar exact 350 jaar ! De vol-

gende dag gaat hij naar de 

paasbaas. Dat is… een vos ! 

De paasbaas heeft meer de 

neiging om hem op te eten 

dat naar zijn voorstel te luis-

teren. Op één of andere 

manier pikt hij toch het be-

langrijkste erin op. Hij zegt 

dat het onmogelijk is om de 

paashaas te vervangen. Hij 

zal er een nachtje over sla-

pen. De volgende dag krijgt 

de paashaas telefoon. Het 

is de paasbaas die vraagt 

om naar zijn huis te komen. 

De paasbaas zgt dat het 

goed is dat de paashaas op 

pensioen gaat. Maar… hij 

moet een geschikte vervan-

ger vinden en hem opleiden. 

Hij gaat dan maar op zoek. 

Het is nu al 14 maart en 

nog niemand heeft gerea-

geerd in de dierenkrant 

op zijn advertentie en 

op 7 april is het Pa-

sen… Op 17 maart reage-

ren er 4 dieren : de potvis, 

de kat, de mier en een dier 

dat Jack heet. Ze spreken 

af bij de paashaas thuis. De 

eerste die toekomt is, jawel, 

de potvis ! De potvis moet 

in de tuin van de paashaas 

blijven want die kan natuur-

lijk niet in het huis en alle 

planten zijn bijna kapot. Er 

komen ook een mier en een 

kat. Waar blijft het laatste 

dier nu ? Als paasdier moet 

je toch op tijd zijn ! Daar 

komt hij, duwt op de bel en 

bam !!!! de bel ligt aan stuk-

ken op de grond. Het is 

Jack de gorilla. “Nou,” zegt 

de paashaas, “jij bent ook 

niet voorzichtig ! Laten we 

dan maar aan de slag gaan.” 

“Meneer de potvis, zeg 

eens waarom jij het best ge-

schikt bent als paasdier ?” 

“Ik ben het meest geschikte 

paasdier omdat ik voorzich-

tig en stil ben.” “Oké, en 

wat ga je aan de kinderen 

geven ?” “Moet ik iets geven 

aan de kinderen ?” “Ja !” 

“Euh, geen idee !” “Meneer 

de mier, waarom ben jij het 

geschikte paasdier ?” 

“Omdat ik stil kan zijn, niet 

opval en cool ben.” “En wat 

ga je aan de kinderen ge-

ven ?” “Ik ga pannenkoeken 

geven.” De paashaas denkt 

na. “Oké, dat lijkt me wel 

leuk.” “Mevrouw de kat, 

waarom denk jij dat je het 

geschikte paasdier bent ?” 

“Het geschikte paasdier 

ben ik omdat ik leuk en cool 

ben en ik ben het mooiste 

dier ter wereld, ik ben per-

fect !” “Goed, hou maar op, 

ik weet genoeg.” “En ten-

slotte… Mijnheer de goril-

la ?” “Heb je het tegen mij ?” 

“Ja, tegen wie anders ?” 

“Oké. Ik ben Jack.” “En 

wat heb je nog te zeggen ?” 

“Euh, dat ik een gorilla 

Een paasverhaal uit LO6 
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ben.” “Goed iedereen, ik 

heb beslist. De beste van 

jullie is… de mier ! Dank u, 

iedereen.” Maar toen stap-

te Jack per ongeluk op de 

mier. Het was een wonder 

dat hijnog leefde met 4 ge-

broken ribben en een ver-

lamming. Nu zal hij nooit 

voor 7 april 

klaar zijn, 

zelfs als hij 

genezen zou 

zijn, hij zou 

nog allerlei 

dingen moe-

ten leren. 

Op 22 

maart krijgt 

de paashaas bezoek. 

“Hallo”, klonk een rare 

stem. Het was een konijn. 

De paashaas was helemaal 

depressief maar kwam toch 

naar de voordeur. Het ko-

nijn zei : “ik kom net uit Au-

stralië. Ik heb uw adverten-

tie gelezen en heb onder-

weg de taal geleerd.” “Je 

komt als een egel uit de 

lucht vallen ! Komt u maar 

mee !” “Ben ik de enigste 

kandidaat ?” “Nee.” “Waar 

zijn de andere ?” “Lang ver-

haal…” Een poosje later 

zitten ze in het salon van de 

paashaas. “Oké, wat is uw 

doel om Pasen te kunnen 

vieren ?” “Alle kinderen blij 

maken !” “En wat zijn uw 

interesses ?” “Ik doe alles 

graag van sport tot knutse-

len en nog veel 

meer.” “En wat 

ga je de kinderen 

geven ?” “Ik wil 

het zo houden 

want ik hou van 

tradities.” “Oké, 

vanaf nu ben je 

mijn leerling ! 

Morgen begin-

nen we eraan !” 

23 maart : Het eerste wat 

je moet kunnen als paasko-

nijn is sluw en stil zijn. Hij 

test dat door in zijn huis 

een robothond te zetten, 

een alarm en tenslotte ca-

mera’s. De eerste 8 keer 

gaat het mis. Ze heeft de 

cadeaus en de chocolade, 

op verkeerde plaats ge-

legd, in het begin zelfs in 

een open haard die nog 

brandt ! Maar twee dagen 

later lukt het. Op 29 maart 

is het weekend. De paas-

haas zegt dat hij maar één 

keer per jaar in het week-

end werkt en dat is op Pa-

sen. Ondertussen is het 

30 maart, nog een week en 

het is zover. Het tweede 

dat je moet kunnen : lief en 

tegelijkertijd op je hoede 

zijn. Het eerste gaat goed 

maar het tweede lukt pas 

op 3 april. Het leukste, 

denkt men toch, is het ver-

delen van de cadeaus en de 

chocolade . En iedereen 

uit je hoofd leren en waar 

ze wonen en wat ze willen. 

 

Het geraakt allemaal net 

klaar, het is 6 april, 24:00. 

En nu nog Paasdag vlot 

laten verlopen. Ze doet het 

zo goed dat de paashaas 

niet meer mag terugkomen. 

Door Stijn Browaeys 

(LO6) 



KBO Leupegem—Melden: een school waar ‘zorg dragen’ bovenaan 

staat. 

Als school vinden we het belangrijk om ‘zorg te dragen’: 

• Zorg dragen voor uw kind: aandacht hebben voor uw kind, aan-

dacht hebben voor de ontwikkeling van uw kind. En dit vanuit 

een zorgzaam oogpunt. 

• Zorg dragen voor u als ouder: aandacht hebben voor uw zorgen 

als ouder, samen op weg gaan, samen onze zorgen over de ont-

wikkeling en/of opvoeding van uw kind te delen. 

• Zorg dragen voor de omgeving en de natuur: met onze wereld 

zorgzaam omspringen zodat hij ons nog lang zoveel kan bieden. 

En die zorgzaamheid voorleven en doorgeven aan de kinderen 

die school lopen bij ons. 

• Het aspect ‘zorg dragen’ een invulling geven aan de kinderen en 

ook onze kinderen leren om zorg te dragen voor elkaar, voor de 

leerkrachten, voor de ouders, … voor de omgeving, voor de we-

reld. 

Oudercontacten ! 

• 26/06 

 

Vijfde leerjaar op 3-daagse ! 

18/4 tot 20/4 

 

Geen school:  

Maandag 30/4 

 

Feest, feest, feest !!! 

• Plechtige communie: 5/5 

• Eerste communie: 10/5 

 

Proclamatie 6de leerjaar 

26/06 

 

 

!!!NIET VERGETEN !!! 

29/6 

• Afscheid meneer Patrick  

• Sangria door OC 

 

Wat mag u nog verwachten ? 

 

Vontstraat 53 

Hevelweg 3 

Telefoon: 055/30 18 85 

info.leupegem@kbonet.be 

SAMEN ZORG DRAGEN 

KB O Leu pegem  

Bezoek ons op het web: 

www.kbo-leupegem-melden.be 


