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Belangrijke data: 

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

 26/01 Toneel 5 en 6 

 28/01 Toneel 3 en 4 

 29/01 Medisch schooltoezicht Vos en Haasklas 

 29/01 Wieltjesdag 3 en 4 

 1/02 Instap nieuwe kleuters 

 2/02 Info-avond secundair onderwijs 6 

 3/02 FLUO-dag—Move tegen pesten! 

 4/02 Pannenkoeken-feest  
 oudervereniging! 

 05/02 Carnaval 

 8-12/02  
 Krokusvakantie 

 15/02 Dikke truiendag 

 18/02 Schoolbezoek VITO 6de lj. 

 18/02 Geen studie 

 18/02 Oudervereniging 

 19/02 Wieltjesdag 5 en 6 

 22/02 Schoolbezoek Stella 6de lj. 

 20/03 Ontbijtmanden 

 04/06 Schoolfeest (op zaterdag!) 

BERICHT VOOR IEDEREEN: IEDEREEN BRULLIE OP DE FLUO-DAG! 

Van 30 januari tot 5 februari is het de Vlaamse week tegen pesten. Wij gaan daar op 

school de nodige aandacht aan besteden, met o.a. ook aandacht voor cyberpesten in 

de lagere school. Natuurlijk dansen we ook mee met de ‘Move tegen pesten’,  

en we gaan dat niet zo maar doen: 

Op woensdag 3 februari houden wij met de kinderen een speciale fluo-dag!  

De bedoeling is dat de kinderen die dag ‘zo fluo mogelijk’ naar school komen. We 

denken aan fluo op de jas of kledij. Maar ook attributen zoals fluobandjes, 

fluostickers, hoedjes,… Ook de boekentassen mogen versierd worden met fluo. Onder 

de jas hoeft geen fluo, want we houden onze jas aan. Dan kunnen we samen en goed 

gezien de “iedereen brullie” dansen! En bovendien steekt de Move tegen pesten op 

die manier in ons eigenste jaarthema-fluo-jasje! 

We oefenden deze week al en ook volgende week leren we de dans aan tijdens de 

turnlessen en tijdens de speeltijden, op 3 februari brullen en dansen we dan ‘voor in 

‘t echt’. Wil je toch thuis ook oefenen? Neem een kijkje op: 

  http://www.ketnet.be/kijken/move-tegen-pesten/iedereen-brullie 

Want zwijgen is zilver, brullen is goud! 

Een dankjewel en een dikke duim voor alle 

helpende handen vorig weekend tijdens de 

‘Back To school party! Wij vonden het alvast 

superleuk en hebbend de hele dag genoten. 

Op naar 9de editie?! 

 



BERICHT VOOR DE VOS –EN HAASKLAS EN DE BIJTJESKLAS: CARNAVAL 

Voor de carnavalsstoet van vrijdag 05 februari zouden wij graag met het hele eerste 

leerjaar verkleed gaan als kabouters! Als je hiervoor geen materiaal hebt, laat het 

ons dan weten vòòr volgende vrijdag 29 januari, dan zorgen wij in de klas voor ver-

kleedmateriaal voor uw kind. 

De kinderen mogen ook op woensdag 3 februari een step meebrengen die dan tot 

vrijdag op school blijft en die we dan ook versieren. 

Op donderdag 4 februari (met het pannekoekenfeest) mogen de kinderen zich verkle-

den hoe ze dat zelf willen. 

Juf Ann & meester Anthony 

BERICHT VOOR IEDEREEN: RESERVEKLEDIJ VOOR DE KLEUTERS GEZOCHT 

Onze voorraad reservekledij geraakt stilaan uitgeput. Heb je nog kledij waar uw kin-

deren zijn uitgegroeid? Breng ze gerust binnen in één van de klassen. Ook voor onze 

grotere kleuters (2de en 3de kleuterklas) komt dit trouwens nog wel eens van pas! 

Heb je nog kledij van de school thuis? Wil je het terug meebrengen? Dan kunnen wij 

het opnieuw gebruiken bij een ongelukje. 

Alvast bedankt! 

BERICHT VAN DE BERENKLAS EN  

HET VIERDE LEERJAAR: SHERBORNE 

De leerlingen van het vierde leerjaar genoten, 

samen met de kleuters van de Berenklas, van een 

lesje ‘Sherborne’. Dat is een bewegingsmethode 

waarbij bewegingsactiviteiten individueel, met 2 

of met meer worden aangeboden met als doel de 

ontwikkeling van de totale persoonlijkheid. 

Het zelfvertrouwen groeit doorheen de vele bewe-

gingsspelen die gericht zijn op de ontwikkeling van 

lichaamsbewustzijn en ruimtebewustzijn. 

Het vertrouwen in anderen groeit tijdens de ver-

schillende relatiespelen. En het is eigenlijk ook 

gewoon kei leuk en gezellig! 


