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 13/02 Carnaval 

 6-7/03  Theater 

 28-29 Grootouderfeest 

 Kleuterschool 

 7/06/2015 Schoolfeest 

 
Beste allemaal 

De koude winter is heer en meester in Wuustwezel, de speeltijden duren af en toe 

zelfs een beetje te lang. We proberen eraan tegemoet te komen door de kleinsten 

binnen te laten spelen en door allerlei activiteiten tijdens de middag te organise-

ren. Maar het is al bijna februari en dan kunnen we toch al beginnen uitkijken 

naar de eerste krokussen… Da’s voor de leerlingen van ‘t zesde hét signaal om op 

middelbare scholenbezoek te gaan, voor de leerlingen van ‘t vijfde om hun  

poëtische zelve boven te halen op de jaarlijkse gedichtendag in de Kadans en voor 

de nieuwe kleuters de tijd om een kijkje te komen nemen in de Berenklas! 

Voor iedereen een gezellig weekend! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR HET ZESDE LEERJAAR: 
Op 12 februari komt de Technomobiel naar onze school! De leerlingen van 
het 6de zouden hiervoor allemaal een blokbatterij 9V moeten meebrengen. 
Deze hebben ze nodig voor hun eigen werkje! Het merk van de batterij speelt 
geen rol.  
 

BERICHTEN VOOR HET EERSTE LEERJAAR: 
Juf Els gaat vanaf volgende week met jullie nog wat verder leren over de dieren. 
Daarom mogen jullie dinsdag 27 januari tijdschriften, foldertjes,... met prenten 
van dieren meebrengen. (Het is wel om uit te knippen!) 
Alvast bedankt! 
Ook carnaval komt stilaan dichterbij. Omdat we dit jaar een heuse carnavalstoet 
op poten gaan zetten, mogen jullie op woensdag 11 februari een step, go-cart,... 
meebrengen die je kan meenemen in de stoet. Deze gaan we dan leuk versieren in 
ons thema nl. sprookjes. Je mag je ook verkleden in thema sprookjes. Heb je al 
iets anders, geen probleem!  
Veel carnavalsgroetjes, 
juf Ann  

BERICHT VOOR IEDEREEN:  

Binnenkort komt het Plastic Lab langs bij ons op school, hiervoor zijn we al 
een aantal maanden plastic materiaal aan het verzamelen. We hebben al heel 
wat bij elkaar gekregen, maar toch nog een oproep om de komende weken 
zoveel mogelijk mee te brengen! In de techniekklas staat er grote bak waar je 
alles mag deponeren! We zoeken alle plastic waar je volgend logo op kan vin-



 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: Laundry Day 
We zitten met een hele wasmand vol verloren voorwerpen. Daarom nogmaals de 
oproep om ook sjaals, mutsen en handschoenen te voorzien van de naam zodat wij 
alle spullen terug kunnen bezorgen aan de eigenaar. Deze woensdag plannen we 
een Laundry Day op school: we hangen alle verloren voorwerpen op, zodat ook ou-
ders een kijkje kunnen komen nemen. Hopelijk vinden véle spulletjes de weg terug 
naar hun eigen baasje. 

BERICHTEN VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: 
In de Mickey Mouse klas lopen er deze dagen veel verpleegsters en dokters rond. 
Opdat de zieke kindjes vlug weer beter zouden zijn,  maken wij maandag  26 
januari een lekker vitaminedrankje. 
Graag hiervoor  1 appelsien en drie pleisters meegeven a.u.b. . 
Dank je wel , de Juffen 

BERICHT VOOR HET ZESDE LEERJAAR: 
We gaan op bezoek in enkele middelbare scholen. Begin maart zijn we uitgenodigd 
op Stella en donderdag 29 januari in de VITO in Hoogstraten. Normaal zouden we 
dinsdag al naar de GITOK gaan, maar dat bezoek is uitgesteld. De nieuwe datum 
voor het bezoek aan de GITOK in Kalmthout is maandag 23 februari. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: Kriebeldag 
Volgende week dinsdag gaat het kriebelteam weer rond op school, ditmaal samen 
met de verpleegster van het CLB die hen daarin begeleid. Alle hoofden van de kin-
deren worden opnieuw gecontroleerd. Hopelijk wil IEDEREEN nog eens goed z’n 
best doen om na te kijken en te behandelen, zodat we deze 
keer zo weinig mogelijk beestjes kunnen terugvinden. 
Mogen we ook vragen dat iedereen de brief van het kriebel-
team getekend mee teruggeeft, zodat we goed kunnen op-
volgen hoe dit evolueert. Alleen met z’n allen samen kunnen 
we dit aanpakken! 
De volgende kriebeldag is dan gepland net na de  
krokusvakantie. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 


