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 Samen rond De Kastanje. Dat werkt! 

 Beste ouders, 

 We zijn aan het einde gekomen van de krokusvakantie.  Hopelijk hebben jullie kunnen 
 genieten van een deugddoende vakantie! 

 Meester  Stef  begon  in  De  Kastanje  op  1  september  1993.  Op  1  maart  ging  hij  met 
 pensioen.  Zijn  afscheid  vierden  we  op  donderdag  24  februari,  zijn  laatste  werkdag  in  De 
 Kastanje.  We  gingen  die  dag  meester  Stef  thuis  ophalen.  Met  alle  leerlingen  en 
 leerkrachten,  maar  ook  heel  veel  vrienden  en  familie,  maakten  we  een  lange  erehaag  tot 
 bij  hem  thuis.  Zijn  klas  had  affiches  gemaakt  om  zoveel  mogelijk  mensen  op  te  roepen 
 om  deel  te  nemen  aan  deze  lange  stoet.  Meester  Stef  was  blij  verrast  met  zoveel 
 mensen die kwamen om dit moment met hem mee te beleven. 
 De  kinderen  zongen  een  lied  en  zwaaiden  met  vlaggetjes.  Onder  luid  gezang  kwamen  we 
 op de speelplaats aan. 
 Net  zoals  in  het  tv-programma  'Die  Huis'  was  meester  de  centrale  gast  in  'Die  School'.  Hij 
 moest  allerlei  opdrachten  doen  in  de  klooster-,  foto-,  sneukel-,  taal-,  reken-,  computer-, 
 muziek-,  spelletjes-  en  sportkamer.  Wanneer  hij  deze  tot  een  goed  einde  bracht, 
 verdiende  hij  een  cadeautje!  Het  werd  een  leuke  voormiddag  boordevol  verhalen  en 
 herinneringen ophalen a.d.h.v foto’s. 
 In  de  namiddag  legde  de  hertenklas  hem  nog  in  de  watten.  Ze  versierden  de  klas  en 
 maakten het heel gezellig.  Na schooltijd ging hij naar huis onder Volksvreugdklanken! 
 Bedankt  aan  iedereen  die  meegeholpen  heeft  om  meester  Stef  een  fijn  afscheid  te 
 bezorgen. 

 En in het bijzonder: 
 Dank je wel, meester! We gaan je missen! Geniet van je pensioen! 
 Bedankt voor alles wat je voor onze leerlingen, je collega’s en De Kastanje hebt gedaan. 



 Meer foto’s kun je vinden op de website. 

 Meester Stef wordt vervangen door juf Jana Masson op maandag, dinsdag, woensdag en 
 donderdagvoormiddag.  Op donderdagnamiddag komt juf Juf Zoë naar de hertenklas. 



 Leuk nieuws voor de klas van de konijnen.  Zij mogen door naar de halve finale van de 
 whizzkids wedstrijd. De halve finale wordt gespeeld op vrijdag 25 maart.   Héél veel 
 succes jongens en meisjes. Wij supporteren mee!!! 

 Donderdag 24 februari was het superheldendag bij de veldmuizen van Krombeke. 
 Verkleed als superhelden beleefden ze een hele leuke namiddag bij juf Sarah. Ze speelden 
 poppenkast, bouwden een superheldenstad,... 



 Belevingsdag @ DKW 

 Op dinsdag mogen onze klassen van het zesde leerjaar naar De Keiwijzer om kennis te 
 maken met de talentpakketten.  Het zesde leerjaar van Proven gaat in de voormiddag, 
 het zesde leerjaar van Krombeke gaat in de namiddag. 
 De leerkrachten die hebben zelf het vervoer geregeld.  Verdere afspraken hierover maak 
 je best met de klastitularis. 

 Belangrijke data tweede trimester 

 19.03.2022  Opendeurdag Krombeke 

 23.03.2022  Pedagogische werkdag = geen school voor de leerlingen 

 26.03.2022  Opendeurdag Proven 

 Belangrijke data derde trimester 

 02.05.2022  Vrije dag 

 04.05.2022  Start driedaagse voor 3de, 4de en 5de leerjaar 


