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Schooljaar 2022-2023  

      

 “De Alfabetraket” 
In de maanden november en december onthulden we 4 letters op onze Alfabetraket: 

Onderzoekend en ontwerpend leren: Dit vormt dit schooljaar een prioriteit binnen onze school. Via deze 

activiteiten gaan we op zoek naar de ingenieurs van de toekomst. Onze kinderen dienden een probleem te 
onderzoeken om nadien iets te ontwerpen om dit probleem op te lossen. Ja kan hierover enkele foto’s bekijken 
aan het prikbord in onze inkomhal. 

Zero-afvaldag: Door afval te voorkomen, te sorteren en te recycleren hoeft men minder afval te verbranden 

waardoor we minder CO2-uistoot hebben. 

Rodeduivelsdag: We kwamen met z’n allen in het rood naar school om onze Rode duivels aan te moedigen. 

Kerstdag-Kerstwandeling: De Kerstdag was een idee van onze 

leerlingenraad. Dit koppelden we aan onze Kerstwandeling van vrijdag 
16 december 2022. 
Bedankt aan alle deelnemers! Het werd een gezellige avond met een 
mooie wandeling en uiteraard was er ook tijd voor een hapje en een 
drankje.  

In de eerste plaats willen we jullie allen een fantastisch 2023 

toewensen. Een goede gezondheid en veel plezier met jullie 

kinderen en kleinkinderen staan hierbij ongetwijfeld 

helemaal bovenaan jullie verlanglijstje. We gunnen het jullie 

van harte!  

 

Vanwege het SLZ-team 
 

 

-Herinnering- 

Onze oudervereniging staat vanaf nu ook 

geregistreerd op www.trooper.be 

Ga eens een kijkje nemen via onderstaande link. 

Indien je iets aankoopt bij de ongeveer 1000 

aangesloten winkels (bol.com, zalando, 

booking.com, coolblue, dreamland, …), gaat er 

steeds een klein stukje commissie naar onze 

oudervereniging. 

http://www.trooper.be/ouderverenigingslz 

 

 

 

Kerstfoto’s 

Bedankt voor de aankoop van de kerstfoto’s van jullie 

kleuters. Hiermee zamelden we al heel wat geld in voor 

ons goed doel “vzw De Kleppe”. De Kleppe is een 

vakantiecentrum in Everbeek voor kwetsbare mensen en 

mensen met een mentale en/of fysieke beperking. 

 

 

 Meer info vinden jullie op www.dekleppe.be 
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Hieronder vinden jullie een overzicht van onze  activiteiten tijdens de maanden januari en februari. 
 

Ma. 9.01 

 

13.00 uur: Sterzingen! Dit is onze tweede activiteit  t.v.v. ons 
goed doel “vzw De Kleppe” 
Omdat kwetsbare mensen en mensen met een mentale en/of 
fysieke beperking ook recht hebben op vakantie! 

Vr. 13.01 Nieuwjaarsreceptie van onze scholengemeenschap en het KOG 

Ma. 16.01 19.30 uur: vergadering van onze oudervereniging 

Di. 17.01 -Kleuterkriebeldag voor onze kleuters in de sporthal te Ninove 

-15.45 uur: personeelsvergadering 

 

Do. 19.01 

 

 

EHBO-cursus voor onze leerlingen van L6 

Ma. 23.01 -Gedichtendag 

-Start van onze gsm-inzamelactie 

Vr. 27.01 

 

We organiseren “De Soepronde” i.s.m. Zorgzame Buurt van 
Geraardsbergen-Oost en zullen soep bedelen bij mensen die wat 
extra warmte kunnen gebruiken. 

SLZ? Een zorgzame school! 

Wo. 01.02 Sport op woensdagnamiddag: Dans voor L1 t.e.m. L6 in sporthal de Veldmuis  

Do. 9.02 Dikketruiendag 

Ma. 13.02 19.30: Vergadering van onze schoolraad 

Di. 14.02 15.45: personeelsvergadering 

Wo.15.02 -Rapport 3 

-Sport op woensdagnamiddag: Initiatie basketbal voor L5 en L6 in de Veldmuis 

Do. 16.02 Oudercontact 

 

Vr. 17.02 

 

 

13.30: Carnavalsoptocht 

Za.18.02 t.e.m.  

zo 26.02 

Krokusvakantie 

 

Zwemmen: 

 

13, 20 en 27 januari en 3 en 10 februari: zwemmen voor L1 en L2 

 

Volg ons op 
 

en op 
 

! 

 

Noteer nu al in jullie agenda: 

Gsm-actie! 

Heb je nog een oude gsm die stuk is of die je niet meer gebruikt? Deponeer hem dan tussen 23 januari en 3 

februari in ons inzamelpunt in onze inkomhal. Deze gsm’s kunnen we als school inruilen voor ICT-materiaal  voor 

onze kinderen (laptop, tablet, …). 


