01.03.15
02.03.15

ZO
MA

MAART 2015
-2de zondag van de Vasten
-9.00u-12.00u : K3C : Awa en Hamad
Onze kleuters van K3C beleven samen met hun juf en de medewerkers van de
Baobabklassen een levensecht inleefatelier. Zij komen op deze manier heel veel te weten
over leven en wonen in Afrika.

-14.00u : K2ABCK3BC en Huppelpas : ‘Leeghoofd’ van Tuning
People
Onze kleuters van K2 en K3 en al de kleuters van onze wijkafdeling ‘Huppelpas’ wonen de
voorstelling ‘Leeghoofd’ bij in de Stadsschouwburg…
Een verfrissende ode aan de fantasie die elke mens deugd doet.
Wij wensen onze kleuters veel kijkplezier…..

03.03.15

DI

-9.00u-12.00u : K3B : Awa en Hamad
Al gehoord van Awa en Hamad?
Het zijn onze vriendjes uit Gambia. Ze hebben ons vanuit hun Afrikaans land allerlei
dingen opgestuurd: zelfgemaakt speelgoed, muziekinstrumenten, kledij, foto’s, kookgerei,
schoolmateriaal, enz. Elke dag leerden we onze vriendjes beter en beter kennen door het
bekijken van een video en de naverwerking in een bijhorend boekje.

04.03.15

-10.00u : K3A : ‘Leeghoofd’ van Tuning People in de
stadsschouwburg
WO -SVS : Dans voor L12 in Broederschool
Wie graag wil dansen op woensdagnamiddag en in het eerste of het tweede leerjaar zit,
kan nu de beentjes strekken….

05.03.15

DO

-Vasten 2
Tweede vastenmoment :
Blanca en haar vriendin Anita schrikken van het geluid van de rotorbladen van een
overvliegende helikopter. Snel rennen ze naar huis…Benieuwd hoe dit avontuur zal
aflopen….

-9.00u-12.00u : K3A : Awa en Hamad
-Zwemmen voor L2CL4B
06.03.15

VR

07.03.15

ZA

08.03.15

ZO

09.03.15

MA

-20.00u :

Première ‘Vlucht365’

-15.00u en 20.00u : Voorstellingen ‘Vlucht 365’ in de
Stadsschouwburg
-15.00u en 20.00u : Voorstellingen ‘Vlucht 365’ in de
Stadsschouwburg
-3de zondag van de Vasten
-14.00u : L6AB : ‘Spoor’ van Ulthima Thule in Stadsschouwburg
Gaston is 10.
Elke zondagavond ziet hij zijn pa vertrekken met de trein naar La Louvière. Een naam als
in een film. La Louvière. Zijn pa gaat er in de koolmijnen werken. Op een dag komt hij niet
terug. Een ontploffing, hoort hij. Mijngas, wordt er verteld. Nochtans, zijn pa had altijd
gezegd : ‘Mij zal niets gebeuren, Koning Arthur is mee…’ Koning Athur, de gele kanarie…
Waar was die dan wel toen het gebeurde?
‘Spoor’ wordt een pakkende voorstelling over een stuk vergeten geschiedenis.

10.03.15

DI

11.03.15
12.03.15

WO -Zorgdag ‘Media’ SG voor de leerkrachten
-Geen school voor de kinderen.
DO -Vasten 3 : Derde vastenmoment :
Op zoek naar schatten in de grond
Dat doet de bergen huilen
Wie wordt slechter, wie wordt beter ?
Wat wil ik hiervoor ruilen ?
Water troebel, water vuil,
Ik vind dat dit niet mag
Want water, dat geeft leven
‘t is nodig, elke dag.

-Zwemmen voor L2CL4B
-10.15u-11.00u : L1ABC : Eerste Communietocht
Onze Eerste Communicantjes leren of het leven van Jezus als kind bij Maria en Jozef, zijn
ouders.

13.03.15

VR

-12.45u-15.15u : L5AB : American Games
Baseball, basketbal, hockey,…hebben geen geheimen meer voor onze leerlingen van
L5AB.
Veel sportief plezier voor iedereen……
Maak er een mooie fairplay-activiteit van……

14.03.15
15.03.15
16.03.15
17.03.15
18.03.15
19.03.15

ZA
ZO -4de zondag van de Vasten
MA
DI
WO -Namiddag : L5ABL6AB : Netbal in het College
DO -Vasten 4
Vierde vastenmoment :
Marcos, Blanca en Anita willen onder geen beding hun mooie dorp Amancay verlaten.
Soms word ik boos om wat gebeurt.
Durf ik dan dapper zijn ?
….Reken maar dat onze drie vrienden écht dapper durven zijn……

20.03.15

VR

21.03.15
22.03.15
23.03.15

ZA
ZO
MA

-Zwemmen voor L1AL4B
-Behendigheidscircuit en controle van de fietsen
-Rapport 4
-Behendigheidscircuit en contrôle van de fietsen

-Conferentie voor de leerkrachten.

GEEN school voor de kinderen.

24.03.15
25.03.15
26.03.15
27.03.15
28.03.15
29.03.15

DI
WO
DO -Zwemmen voor L1AL4B
VR
ZA
ZO -Palmzondag
-‘Ontbijt aan huis’-actie van de Ouderraad

30.03.15

MA

-Goede week

-9.15u : K1AB : ‘Kapot’ van Karton in Stadsschouwburg
Het huis ontwaakt, de trap kraakt Holderdebolder naar benee.
Drup drup, de kraan loopt, pling plong
Licht aan en licht uit, is daar iemand, nee, kapot …
Kloeng, swisch, woepa, doef, de pannekoeken vliegen in ’t rond
Krik, kraak, is het kapot?
Daar komt een varken uit de kast!
Het huis leeft!
Welke peuter heeft nog niet voor een draaiende wasmachine gezeten?
En als het dan even stopt, is het ‘kapot!’.

‘Kapot’ is een absurde, muzikale peutervoorstelling.
Met klank, licht, schaduw en lichaamstaal komt het huis tot leven. Eenvoudige dingen krijgen op
een speelse manier een andere betekenis … Soms herkenbaar, soms absurd en soms lijkt het
wel een cartoon ….

-PEP-dagen voor de leerlingen van L6AB
Proef- en probeerdagen georganiseerd door de Scholengemeenschap Sint-Nicolaas.
De leerlingen van L6AB kozen twee verschillende richtingen aangeboden in het secundair
onderwijs. Zij maken kennis met hun gekozen richting en maken op deze manier .
Dit initiatief kadert in het ganse

31.03.15

DI

-Solidariteitsactie
Wij wandelen ten voordele van Broederlijk Delen.
Jij wandelt toch ook mee ?
Fijn, zeg.

-VM : Medisch Schooltoezicht voor de kleuters van K1A ( op school)
en de leerlingen en kleuters die afwezig waren op een vorig
onderzoek

