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Belangrijke data: 

 16-20/02 Krokusvakantie 

 23/02 Instapdag nieuwe kleuters 

 23/02 Start theaterproject 

 23/02 Bezoek GITOK 6de lj. 

 24/02 Kriebeldag 

 24/02 Scholeninfobeurs 6de lj. 

 26/02 Geen studie 

 6-7/03  Theater 

 28-29/05  Grootouderfeest 

 Kleuterschool 

 7/06 Schoolfeest 

 29/06 proclamatie 6de lj. 

 30/06 kleuterdiploma (9u) 

 

 

 

Beste allemaal! 

We hebben een paar geweldig leuke dagen achter de rug met de Technomobiel 

voor de zesdeklassers, de lekkere pannenkoekendag, het kleutercarnavalsfeest en 

de stoet voor de lagere school. We kunnen allemaal wel een paar daagjes rust 

gebruiken. Over een weekje starten we immers met ons theaterproject voor de 

oudste kleuters en de lagere school. Tot dan! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: THEATERPROJECT 
Na de krokusvakantie gaan we meteen van start met ons theaterproject. We oefe-
nen met de leerlingen van de lagere school de eerste week elke namiddag aan on-
ze voorstelling. Dit doen we in verschillende werkgroepen, met leerlingen van alle 
klassen door elkaar. De tweede week oefenen we de hele week in de Kadans vol-
gens een speciaal schema. Donderdag is het dan generale repetitie en vrijdag star-
ten de voorstellingen! De kleuters van de derde kleuterklas doen ook mee. Zij oe-
fenen samen met de twee klassen en natuurlijk de tweede week ook in de Kadans. 
Echt wel iets om naar uit te kijken dus… 
Brieven om kaarten te kopen voor al wie wil komen kijken heb je vandaag meege-
kregen én kan je vinden via onze website. Wacht niet te lang om te bestellen, 
want de plaatsen zijn beperkt. 

BERICHT VOOR ALLE ‘BAKMAMA’S’:  
 
DANKJEWEL VOOR DE LEKKERSTE  
PANNENKOEKEN OOIT!!! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: DANKJEWEL! 
Meester Anthony en de leerlingen van het 6de leerjaar willen iedereen bedanken 
om mee plastic (6) te verzamelen! Dankzij jullie konden we wel 10 gerecycleerde 
auto's maken in het Plastic Lab! D-A-N-K-U ! 
 
 



 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: GEZOCHT 
Het theater staat voor de deur…   
Wij zijn op zoek naar judopakjes maat 122,128,134 en 140.   
Grote Chinese parasols zijn ook welkom! 
Kan u ons daarbij helpen?  Laat het ons dan even weten.   
Je kan ons vinden in het 2de leerjaar.  
Alvast heel erg bedankt!!  Juf Hilt en juf Martine 
 

BERICHT VOOR ALLE QUIZZERS: KIDSQUIZ 
 
Op zaterdag 28 februari organiseert de Vriendenkring een Kidsquiz. Het zou leuk 
zijn als er ook van onze school een ploegje de uitdaging aan zou gaan. Afspraak 
van 13u30 tot 16u30 in de refter van de Wissel. 
Ploegen van max. 6 personen van 1ste tot 6de leerjaar (1ste en 2de worden een beetje 
geholpen door de juffen), liefst op voorhand inschrijven via vrienden-
kring@wisselmail.be  met vermelding van ploegnaam en naam van alle kinderen. 
Deelname kost 2 euro per kind (te betalen ter plaatse), daarvoor krijgen ze een 
drankje en chips tijdens de pauze (er is verder niets te koop, dus extra geld is ze-
ker niet nodig)  
Wie durft??? 


