
Blikvanger Krokus 2017 

Onze voorouders wisten het al : op het einde van de winter zijn 

de reserves op, tijd om de broeksriem aan te halen.  In deze tijd is dit niet meer een probleem, 

aardbeien eten we het hele jaar door en vlees is er in overvloed desnoods uit Nieuw-Zeeland.  

Toch start een belangrijke periode in het jaar op aswoensdag.  We worden uitgenodigd om het een tijdje 

soberder te doen, wakker gemaakt om opnieuw te delen.  Tot Pasen stelt men voor : dan is het opnieuw feest. 

Wie durft ? 

We hielden in december een heel vruchtbare voedsel- en klereninzameling : 17 kratjes met voedingswaren en 

ruim 20 zakken goed bruikbare kledij.  Niet alleen dank van ons voor dit resultaat, maar ook 

van de organisaties die voor de verdeling zorgen : "Welzijnsschakels" en "Een Hart voor 

Vluchtelingen".  Deze organisaties kan je trouwens blijven steunen. 

De pannenkoekenactie was opnieuw een groot succes.  De verkoop 

overtrof die van vorig schooljaar en dus verdienen de leerlingen opnieuw hun "Vettig 

Feestje" op 1 juni.  De opbrengst van ruim €2300, samen met de opbrengst van het 

kleuterfeest en de acties van het oudercomité, heeft echt de aanpak van de speelplaatsen 

in gang doen schieten.  Tijdens de krokusvakantie op woensdag 1 en donderdag 2 maart starten we met de 

voorbereidende werken : plantgaten, vogelnestkastjes, plantenbakken, belijning sportveldjes, kleine 

opruimtaken...  Daarom een oproep naar (groot-) ouders (m/v) om op één of beide dagen een handje te komen 

toesteken.  Wie zich geroepen voelt, geeft daarom het ingevulde onderstaande strookje af op school vóór de 

vakantie of stuurt een mailtje met je gegevens naar meester Daan op 

daan@donboscobredene.be .  Om de werken blijvend onder de aandacht te houden, 

bieden we vanaf 17 maart (quiz) tijdens elke schoolorganisatie milieubewuste stylo's aan 

onder het motto "Poer voor de Koer" en dit tot uitputting van de voorraad. 

Het project "gezonde voeding" bij de kleuters, kende op 3 februari haar bekroning met een heus ontbijtbuffet 

in elke kleuterklas.  Als een kleuter spontaan zegt : "vandaag eet ik geen choco, maar een stukje kaas", dan mag 

je zeggen dat de kinderen het gesnapt hebben.  Hopelijk houden ze het nog een tijdje vol.  We hoorden ook 

geluiden van ouders die tijdens dit project consequent de lijn thuis doorgetrokken hebben, dat verdient onze 

waardering en we hopen uiteraard dat ook zij dit volhouden.  Graag vermeld ik nog dat we heel wat steun 

kregen van onze bevriende handelaars : melkcentrale Dejonghe, traiteur Sodexo, Duvafruit en bakkerij 

Chocolat.  Dank van iedereen. 

Op 17 maart gaat de tweede editie van de Don BoscoQuiz door.  Een gezellige avond 

in de Caproen met haalbare vragen en opdrachten.  De tafels zijn bijna bezet, maar 

wie nog wenst deel te nemen, informeert best op quizdonboscobredene@gmail.com.  

Prettige vakantie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, ................................................................. wil graag meehelpen op 1 – 2 maart (omkring) om de speelplaatsen 

aan te pakken.  Of stuur een mail naar daan@donboscobredene.be.  

U kunt mij bereiken op ............................................... (tel) of ......................................................(mail) 
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