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Dankjewel allemaal! 

Het was een geweldige dag vandaag, ik ben helemaal over-

weldigd door zoveel leuke spelletjes, lekkere proevertjes, 

liedjes, tekeningen,… voor de ‘Dag van de directeur’. Dat is 

ineens ook de reden dat deze nieuwsbrief veel later dan nor-

maal tot bij jullie komt, ik heb namelijk de hele dag gevlo-

gen. Van Zweden naar Sri Lanka. Van de Berenklas tot het 

zesde leerjaar. Ik feestte vandaag de héle wereld rond. 

Dankjewel allemaal. Ik heb ervan genoten! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: ZIEK ZIJN 
Met de griepepidemie in het land blijft ook onze school niet gespaard van een he-
leboel zieke kinderen en leerkrachten. We hebben graag dat u de eerste dag van 
de ziekte een berichtje aan de school laat. Dit kan via mail, via telefoon of gewoon 
aan de poort. Het is voor de leerkrachten fijn te weten wat er aan de hand is. 
Mogen wij ook vragen om zieke kinderen niet naar school te brengen. We beseffen 
dat het niet altijd gemakkelijk is om opvang te vinden, maar in het belang van het 
kind zelf én van de andere kinderen is het toch beter dat zij thuis kunnen blijven 
om beter te worden. Alvast bedankt! 
 

BERICHT VOOR 3DE KLEUTERKLAS, 1STE EN 2DE LEERJAAR: THEATER 
Voor alle duidelijkheid geef ik nog een keer de speelmomenten mee voor het  
theater: 
 1ste leerjaar + Rikkiklas treden op :  
  vrijdag 6 maart : namiddag 13.30 uur  
            zaterdag 7 maart : avond om 19.00 uur  
 2de leerjaar + Kikkerklas treden op :  
  vrijdag 6 maart : avond om 19.00 uur 
  zaterdag 7 maart : namiddag 14.00 uur 
De leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar spelen alle voorstellingen 
mee.  

BERICHT VOOR IEDEREEN: 
 

OPGELET:  
DEZE WOENSDAG 4 FEBRUARI:  
GÉÉN SCHOOL WEGENS PEDAGOGISCHE STUDIEDAG! 



 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: CARNAVAL 
Voor de kinderen van de lagere school gaat het carnavalsfeest er dit jaar een beet-
je anders uit zien. Samen met onze vrienden van De Wissel en Achter ‘d Hoven or-
ganiseren we een échte carnavalsstoet! Alle kinderen lopen samen in een optocht 
met allerlei wagentjes en muziek. We vertrekken om 12u30 op het Achter ‘d Ho-
venplein en wandelen een 2-tal km door Wuustwezel: Achter d’Hovenplein—
Dorpsstraat—Bredabaan—Kloosterstraat—Dorpsstraat—Achter d’Hovenplein. 
Uiteraard willen we zoveel mogelijk toeschouwers langs de straatkant. Daarom 
nodigen we iedereen uit om mee te komen feesten en ergens langs het parcours 
post te komen vatten! Hoe meer feestneuzen, hoe meer vreugde! 
De kleuters zullen in de voormiddag genieten van een feest in onze turnzaal. Zij 
zullen na de middag natuurlijk ook komen kijken naar de stoet. 

 
Omdat de lagere school in de namiddag niet op 
school is hebben we het pannenkoekenfeest van on-
ze oudervereniging een dagje vroeger gepland. Op 
donderdag bakken zij de lekkerste pannenkoeken 
voor al onze kinderen. Da’s twee dagen carnaval, 
dus mogen alle kinderen ook twee dagen verkleed 
naar school komen! Het is uiteraard niet nodig om 
twee verschillende outfits te kopen voor uw kind, ze 
kunnen gemakkelijk twee dagen dezelfde verkleed-
kleren aandoen! 
 
 

Joepie! Carnaval! 

BERICHTEN VOOR DE KLEUTERS: PLUKZAKDOEKJES 
Met zovele snotneusjes op school geraken wij door onze voorraad plukzakdoekjes. 
Kleuters mogen dan ook de volgende dagen een nieuwe doos plukzakdoeken mee-
brengen naar school. We kunnen ze goed gebruiken.  

BERICHT VOOR HET EERSTE LEERJAAR: COWBOY STANNY 
Op maandag 2 februari worden wij uitgenodigd in de bib voor een theatervoorstel-
ling van Cowboy Stanny. Omdat wij daar al om 13.00u verwacht worden, wil ik vra-
gen om al de kinderen te laten blijven eten zodat wij tijdig kunnen vertrekken! 
Alvast bedankt! 
groetjes, Juf Ann  

BERICHT VOOR IEDEREEN: EVACUATIE 
In de loop van volgende week houden we een evacuatie-oefening. Het precieze 
tijdstip wordt deze keer vooraf niet aangekondigd, zodat we een zo realistisch mo-
gelijke oefening kunnen houden. In het begin van de week worden de kinderen ui-
teraard wel door de leerkrachten ingelicht, de wijze van evacuatie wordt dan ook 
nog eens herhaald. 


