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Belangrijke data: 

 16/01 Back2Schoolparty 

 18/01 Geen studie! 

 20/01 Pedagogische studiedag 

 22/01 Wieltjesdag 1 en 2 

 25-26-27-28/01 
 Oudercontact Lagere school 

 26/01 Toneel 5 en 6 

 1/02 Instap nieuwe kleuters 

 2/02 Info-avond secundair onderwijs 6 

 4/02 Pannenkoeken-feest oudervereniging! 

 05/02 Carnaval 

 8-12/02  
 Krokusvakantie 

 5/02 Dikke truiendag 

 20/03 Ontbijtmanden 

 04/06 Schoolfeest (op zaterdag!) 
 
 
 
 

BERICHT VOOR IEDEREEN: MAANDAG GEEN STUDIE / WOENSDAG GEEN SCHOOL! 

Uitzonderlijk zal er deze maandag 18 januari geen studie zijn. De juffen en meesters 

van onze school hebben samen met de collega’s van de scholengemeenschap een 

studie-vergadering over het M-decreet. 

Deze week woensdag 20 januari is er geen school. Dan hebben de leerkrachten een 

pedagogische studiedag. We gaan een zelfevaluatie maken over het vak godsdienst. 

Dat is een opdracht die we hebben gekregen van de inspectie die binnenkort bij ons 

op school zal komen om het vak godsdienst te bekijken.  

Beste allemaal 

Vandaag, vrijdag, is het op school een drukte van jewelste door het en-

thousiasme van de oudervereniging. Zij brengen alles in gereedheid om 

morgen een hele dag te kunnen fuiven! Zij hebben trouwens vorige week, 

samen met de leerkrachten en personeel van onze school, al eens goed 

geoefend op een héél speciale editie van de nieuwjaarsreceptie. Ik ben er 

zeker van dat ze morgen met hun knapste pasjes op de dansvloer zullen 

staan! 

Volgende week zullen de juffen en meesters toch goed uitgeslapen moe-

ten zijn, want er staat voor hen toch het één en het ander op het pro-

gramma! 

Dan maar een rustige zondag zeker?! 

Hopelijk tot morgen, 

Groetjes van je meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: FEESTJE!!! 

Voor de achtste keer al organiseert onze geweldige 

oudervereniging de niet te missen 

BACK TO SCHOOLPARTY! 

Fuiven op school doen we morgen al! Voor alle kleu-

ters is er de Little Kidsparty van 14u tot 15u30 met 

speciale gasten. Daarna feesten de kids (lagere 

school) van 16u tot 19u tijdens een spetterende 

discoshow met als thema “Black & White”.   

’s Avonds is het dan zover voor de ouders, familie en 

vrienden. Vanaf 21 u is iedereen welkom voor niet 

zomaar een coverband, maar wel voor de beste van 

de Benelux! Barking Bruce heeft een erg sterke live-

reputatie en zij zullen er dan ook voor zorgen dat 

het dak eraf gaat! Na het optreden volgt nog een 

after-party met TMS Sound. Jiehoew! 



BERICHTEN VOOR HET VIERDE LEERJAAR: DINO’S EN BATTERIJEN 

- Op donderdag 21 januari mag je een voorwerp met batterijen 

meebrengen voor de WO-les. 

- Op algemene aanvraag genoten we voor de tweede maal van 

de film 'Dinosaur' van Walt Disney. Die ging natuurlijk over... je 

raadt het vast al... juist ja...  

  DINOSAURUSSEN!!!   

Dat is ons kei interessant thema in onze vierde klas! 

Groetjes, juf Miep en juf Magd 

BERICHT VOOR DE RIKKI’S: RIDDER RIKKI 

Hallo Rikki's, 

Volgende week komt Ridder Rikki langs! 

Dus ridders en prinsessen, zoek jullie mooiste outfit al maar uit!  

Leuke boekjes, cd's, spullen rond dit thema mag je ook meebrengen! 

Juf Anke 

BERICHT VOOR DE BERENKLAS: BABY’TJES  

Thema Baby'tjes! 

Wat waren we donderdagmorgen verrast toen ons Beertje Brom plots een pampertje, 

pyjama en slaapzakje aanhad. En hij had zelfs zijn tutje bij, wat gek! Deze week 

gaan we alles ontdekken over baby'tjes! 

Maandag mag je kleuter een babyfoto meebrengen van zichzelf, graag voorzien van 

naam. 

Alvast bedankt! Groetjes, juf Elise 

DANKJEWEL! 
Onze oudervereniging voorzag een extra nieuwjaarscentje voor 

onze Uiltjesklas. Daarmee konden we extra ‘speelgoed’ aanko-

pen. We kozen voor enkele specifieke leermiddelen waarmee 

we de kleuters, en ook de leerlingen van de lagere school, 

doelgericht kunnen laten experimenteren. 

Hartelijk dank daarvoor ! 

Juf Tinne, juf Ria en de kleuters! 

BERICHT VOOR DE KIKKERKLAS: LETTERS 

Hallo Kikkers, 

We gaan volgende week nog meer leren over de letters van Het Letterwinkeltje. Jul-

lie mogen maandag een voorwerp (of foto hiervan) meebrengen, dat met dezelfde 

letter begint als je eigen naam. 

Veel zoekplezier. 

Juf Ellen 


