
Daar is de lente… 
… alleen liet die zon wel héél lang op zich wachten. Dat 
regenweer hield ons niet tegen. We zaten niet stil en 
maakten weer een hele hoop leuke dingen mee. 

Zelfs met aanhoudend regenweer, kou en grijzigheid die ons niet 
met rust liet, schreven we verder aan ons verhaal. Dit keer was de 
titel van ons nieuwe hoofdstuk in maart ‘delen’. We leerden dat je 
door dingen te delen alles minstens dubbel zo leuk, grappig en 
gezellig kan maken. Maar vooral ook lichter: als je je niet goed 
voelt en je kan je verdriet met iemand delen, dan gaat het meestal 
snel weer beter.  
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Nieuws uit de school 
Ons verhaal
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Ouderraad op 
Facebook 
Je vindt hen als 
‘Ouderraad Sint-
Cajetanus Perk’.  

Op de markt 
voor de 
schoolkas! 
Al meerdere 
zondagen stonden er 
juffen op de markt 
handen te 
ontsmetten. Dat 
leverde per keer €200 
op.  Katsjieng! 

Batterijen 
We zamelen nog 
steeds batterijen in op 
school. Geef ze gerust 
mee met je kind in 
een gesloten zakje.



Niet alles is even leuk om te delen. 
Delen mag, het moet zelfs af en toe. Alleen niet àlles. 
Wat niet, dan? Wel, coronavirusjes, bijvoorbeeld! 

Gelukkig bleef het de afgelopen maanden op dat vlak rustig op 
onze school. Voor de paasvakantie werd als coronamaatregel een 
‘afkoelweek’ ingelast, voor sommigen een waar cadeau, voor 
anderen bijna een straf. Verder moesten er bij ons op school af en 
toe wel een paar kinderen en soms zelfs een juf in quarantaine voor 
de zekerheid, maar voor de rest hield iedereen z’n virusjes netjes 
voor zichzelf. We gaan ervoor om dat de laatste weken van het 
schooljaar ook zo te houden. 

Verkeersweek 
Hoewel al een hele hoop kinderen te voet, met de step of de fiets komt en ze dat 
heel goed doen, zetten we jaarlijks de veiligheid in het verkeer nog eens extra in de 
verf. 

Omdat de huidige situatie nog niet soepel genoeg was, konden we moeilijk een doorschuif of fietspool 
of andere klasoverschrijdende activiteit organiseren. Niet getreurd: een heuse 
‘verkeersladdercompetitie’ was de oplossing voor de klassen van de lagere school. Van de best 
versierde helm, naar de langste fietsenketting tot de luidste bellenserenade… de klassen daagden 
elkaar dagelijks uit om te zien wie de strafste verkeersklas was. Op de laatste dag eindigde het zesde 
van juf Lotte bovenaan de ladder: proficiat! 
 
Zij mochten dan de winnaar zijn, 
iedereen had wel echt zijn best 
gedaan om de opdrachten tot een 
goed einde te brengen. Ze vonden 
het in het zesde dan ook niet erg 
om de beloning van hun 
inspanningen te delen met de 
anderen: een heerlijk ijsje voor 
iedereen! 
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Sportieve Cajetanussers 
Midden april mochten de kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar de 
benen strekken in Hofstade en begin mei lieten de kleuters en het eerste en tweede 
leerjaar zich van hun sportiefste kant zien. 

Echt uitkijken naar iets groots als een echte uitstap, hadden we dit schooljaar nog niet gedaan. Toch 
lieten de maatregelen het toe om met onze grootste kinderen richting Hofstade te fietsen en daar een 
spetterende sportdag mee te maken.  

Het eerste en tweede leerjaar beleefden hun sportdag in de sporthal van Steenokkerzeel. Daar konden 
ze een hele hoop leuke disciplines uitproberen. 
 
In de kleuterschool werd er een doorschuif georganiseerd met onder andere een springkasteel, 
springdiertjes en nog een hele hoop ander leuks waarbij de kleuters zich sportief konden uitleven. 
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Het laatste hoofdstuk met een 
verrassende twist 
De laatste bladzijden van ons verhaal moeten we nog schrijven. In de lagere school 
horen daar nog wel wat toetsen en ander noest breinwerk bij, maar ook in de 
kleuterschool wordt nog hard gewerkt aan de 
laatste thema’s en stiekem laat juni ons al een 
beetje naar de grote vakantie verlangen. 

Natuurlijk doet het ons ook uitkijken naar het tuinfeest. Dat 
zal er dit schooljaar weer anders uitzien: achter de 
schermen wordt een fotozoekocht voorbereid die je 
coronaproof in eigen bubbel zal kunnen afleggen en we 
houden zoals vorig jaar een afhaalkippenfestijn. Dat zal 
doorgaan op zaterdag 26 juni. Hierover volgt later nog 
meer informatie. 
 
Het tuinfeest is niet het enige dat traditioneel bij de maand 
juni op onze school hoort. Het is ook steeds voor twee 
klassen de laatste maand die ze doorbrengen in de 
basisschool. Het einde van zo’n prachtig hoofdstuk mag ook 
dit jaar, ondanks alles, niet ongemerkt voorbij gaan. Om dat 
zeker niet te laten gebeuren, zijn de juffen van het zesde 
leerjaar alvast hard aan het brainstormen en voorbereiden 
geslagen. Spannend hoe dat plan uiteindelijk vorm zal 
krijgen! 
 
Als laatste mogen we ook de andere leerlingen niet uit het oog verliezen. Normaal gezien kunnen zij 
zich op het tuinfeest nog eens heerlijk laten gaan en vieren we dat we samen alweer een jaar hard 
gewerkt hebben. Dit schooljaar willen we hen zeker ook in de bloemetjes zetten en hen nog eens extra 
verwennen. Hoe dat zal gebeuren? Dat verklappen we nog niet 😜 . 
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NIET VERGETEN! 
Voor de kinderen eindigt het schooljaar op dinsdag 29 juni om 15:30u.  
Er wordt wel nog een laatste keer opvang voorzien tot 18:15u.
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