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In de week voor de paasvakantie kregen we bezoek van An
en Nathalie van 'Autihuis Anke' uit Machelen. Zij kwamen de
kinderen meer uitleg geven over autisme en de werking van
het Autihuis.
Het huis is een time-outplekje voor kinderen en jongeren met autisme. Aangezien dit een privé-initiatief is, dat volledig afhangt van giften, wilden we de
opbrengst van de sobere maaltijd (30
maart 2018) met een warm hart aan An
en haar team schenken.
De kinderen waren alvast erg onder de
indruk en enthousiast om dit initiatief te
steunen.
De totale opbrengst was 605. Hiermee
kocht het Autihuis een hooikorf aan.
Hierdoor kunnen de paardjes, die essentieel zijn voor het welbevinden van de
kinderen die het moeilijk hebben, steeds
met droog hooi bevoorraad worden. De
hooikorf werd reeds besteld
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Zondag 22 april was het Lentefeest/Feest Vrijzinnige Jeugd
voor de kinderen van eerste en zesde leerjaar.

De zaal zat helemaal vol en iedereen keek uit naar wat de
kinderen zouden brengen.
Na een valse start, waarbij de power point halfweg stopte,
is alles zeer vlot verlopen.
Het zesde leerjaar stelde zichzelf voor aan de hand van
een interview en werd omschreven in één woord, gevolgd
door een dansje.

Het eerste leerjaar deed vlot het Knubbedansje en mocht
dan vertellen waar ze goed in zijn. Groot worden doen we
allemaal; wat daar leuk of niet leuk aan is kwamen we ook
te weten. Om dit te tonen zagen we een dans waarin de
rups ontwaakt en zich ontpopt tot een echte vlinder.
Bijna aan het eind gekomen van de viering beelden alle
kinderen, groot en klein, de vier elementen – aarde-waterlucht-vuur – uit.
Als allerlaatste was er uiteraard het fakkelmoment.
Proficiat aan alle kinderen. Iedereen heeft zijn beste beentje voorgezet om het tot een mooi geheel te brengen.

Verloren voorwerpen
Vanaf de maand mei zullen alle verloren voorwerpen te
bezichtigen zijn op de website (zie ouders, verloren voorwerpen). Na 1 maand zullen de foto’s verwijderd worden
en worden de nieuwe ‘verloren’ voorwerpen getoond.
Hopelijk kunnen jullie op deze manier verschillende
‘verloren’ voorwerpen snel terugvinden.
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Volg het oudercomité van de Gemeenteschool
Landegem op facebook! Like ons op
www.facebook.comoudercomitegbslandegem

en je blijft op de hoogte van alle nieuws!

Laforce Milan en Stijn (01/05/2009) L3a
Blancke Emina (05/05/2011) L1a
Janssen Marit (05/05/2011) L1a
De Roeve Elise (09/05/2006) L6
Van Damme Aymeric (13/05/2011) L1b
Dauwe Rosali (18/05/2007) L5b
Imant Elise (18/05/2011) L1b
Defruyt Silke (19/05/2006) L5b
De Muynck Mathis (19/05/2008) L4a
Waerniers Noa (20/05/2011) L1a
Himpe Ilena (23/05/2009) L3a
Dhavé Ruben (25/05/2009) L3a
Felts Nina (25/05/2008) L4a
Ben Brahim Mattice (27/05/2007) L5b
Lintermans Daan (27/05/2009) L3a
Beelaert Jerke (28/05/2007) L5b
Plettinck Emiel (28/05/2010) L2b
Franck Xander (29/05/2010) L2b
Maes Femke (31/05/2006) L6

Juni
Coussens Elisa (01/06/2011) L1b
Duprez Zoë (02/06/2006) L6
Martens Meike (02/06/2010) L2b
Van Vynckt Jerome (06/06/2007) L5a
Wieczorek Emilia Sylwia (06/06/2006) L5a
Varewyck Fleur (07/06/2009) L3a
De Cloedt Brend (09/06/2010) L2a
Maes Arnes (13/06/2007) L5b
Lafaire Jules (14/06/2008) L4b
Schoonjans Silke (17/06/2010) L2b
Van De Moortel Noa (20/06/2011) L1a
Blondeel Mette-Marit (22/06/2007) L5a
Karapetyan Arno (22/06/2011) L1a
Perdaen Lowie (23/06/2009) L3a
Roose Céleste (23/06/2007) L5b
Hernandez Lorena (24/06/2009) L3b
De Coninck Elena (28/06/2011) L1b
Vermeulen Helena (28/06/2007) L5a
Vanaelst Norah (30/06/2008) L4b

