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Beste ouder(s)

Een zonnige paasvakantie is voorbij. We mogen ook
terugblikken op een geslaagde opendeurdag met
een gezellige drukte. Met plezier denk ik ook terug
aan de leuke spaghetti-bingo namiddag ingericht
door de ouderwerkgroep. Alles lijkt terug in zijn
plooi te vallen en corona is precies iets uit het verre
verleden. Dit schooljaar telt maar twee maanden
meer en die beloven nog veel goeds. De oorlog in
Oekraïne houdt ons wel allemaal bezig en is ook
aanwezig op school want we mogen een kleuter uit
dit land ontvangen. Iedere leerkracht geeft nog
steeds het beste van zichzelf en dat maakt het leven
op school boeiend, soms moeilijk, maar vooral ook
heel waardevol. 
Dank je wel iedereen!

UIT

 Directeur Luc

Foto

BOSKLASSEN IN DURBUY
Van 16 tot 20 mei 2022 trekken we met het vijfde
en zesde leerjaar van Het Spoor uit Sijsele en De
Ooievaar uit Damme naar ‘La petite merveille’ in
Durbuy. We gaan een midweekje de gezonde lucht
van de Ardense bossen opsnuiven en allerlei
boeiende activiteiten doen. 

Door de fantastische pannenkoekenverkoop is er
een mooie winst gemaakt waar die leerlingen ook de
vruchten van zullen plukken. Ze krijgen zo een ferme
korting op de kostprijs van deze meerdaagse uitstap. 

Na veel jaren met de bus te reizen, gaan we nu voor
de tweede keer met de trein. We vertrekken vanuit
het station in Brugge op maandagmorgen en komen
daar de vrijdag in de vooravond terug aan. De
bagage wordt vervoerd door Stad Damme.

 
We kijken er alvast naar uit!

Juf Evy, meester Robby, juf Liesbeth en 
juf Baudine



WIST JE  DAT. . . . .

- de Sijseelse krachtbalclub 'De
Buffalo's" initiatie krachtbal gaf aan
het 3de tot en met het 6de lj?

 

Welkom bij juf Nathalie

Na de paasvakantie kwam
een nieuwe peuter bij in de
pimpamkikkerklas bij juf
Nathalie. Welkom Lotte!

- er tot en met 6 mei een stagiaire les
gaf in het 5de lj? Juf Aurélie nam de
meeste lessen voor haar rekening.
Bedankt juf Aurélie!

- er op 6 mei een beurs plaatsvond in
het 4de lj: provinciebeurs
het 5de  lj: Europabeurs
het 6de lj: heelalbeurs?

- er op 25 mei een pedagogische
studiedag is?

DE OOIEVAAR
We zijn verheugd om jullie positief nieuws
te kunnen brengen over De Ooievaar, onze
afdeling in Damme-centrum.

De lokale basisschool in
Damme-centrum zal
verhuizen van de huidige
locatie in de Speystraat naar
een nieuwe stek. Het wordt
d'Oede Schole in de
Burgstraat waar vroeger de
jongensschool was.

De verhuis komt er omdat
een totaalrenovatie van het
huidige gebouw zich
opdringt.

Positief is ook dat het
leerlingenaantal er sterk  is
gestegen.

Samen met het team en de
leerlingen zien we uit naar
deze verhuis!



KLUSJESDAG

VOOR DE AGENDA

We willen jullie alvast de data
meegeven voor de communies en
het lentefeest in 2023:

- eerste communie: donderdag 
18 mei (Onze Heer Hemelvaart)
om 10.30u in de kerk van Sijsele

- vormsel: zondag 21 mei om
10.30u in de kerk van Sijsele

- lentefeest op zaterdag 25 maart

KLUSJESDAG
In de paasvakantie hebben
enkele handige en enthousiaste
leerkrachten de kleuter-
speelplaats onder handen
genomen. Het resultaat mag
gezien zijn! 
(zie foto's hiernaast)

De kleuters zijn dolenthousiast
en spelen er naar hartenlust!

Van harte dank en een dikke
pluim voor dit superteam!

De leerlingen van het 6de lj
moesten een tijdcapsule
schrijven: een brief over zichzelf
die ze pas na 15 jaar opnieuw
mogen lezen. 
In hun brief schrijven ze over
zaken die net in de wereld zijn
gebeurd, wie hun vrienden zijn,
hoe ze eruit zien, enz. Zo hebben
ze het ook over hun familie en
bekende personen. 

Een leerling schrijft: 'De
belangrijkste personen in de
wereld zijn mijn familie en Marc
Van Ranst.' HAHA!

LEUKE ANEKDOTE



Creatief schrijven
De leerlingen van het 6de leerjaar werkten voor de taalles, creatief schrijven, een soort gedicht uit: een elfje, limerick, haiku of sms-
bericht. Sommige zochten het onderwerp in de actualiteit terwijl andere leerlingen een gedicht schreven over wat er in hun hoofd
allemaal omgaat. Ze illustreerden dit met een passende tekening erbij. 




