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BERICHT VOOR IEDEREEN: VOLGENDE WEEK: 

 

WOENSDAG: IEDEREEN BRULLIE OP DE FLUO-DAG! 

Omdat het volgende week de Vlaamse week tegen pesten is, dansen we mee met de 

‘Move tegen pesten’, dat doen we op onze 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! 

 

DONDERDAG: SMULLEN MAAR! 

Een nieuwe traditie sinds vorig jaar: donderdag = pannenkoekendag! De oudervereni-

ging bakt voor de hele school de lekkerste pannenkoeken en bouwen een échte  

carnavalssfeer zoals alleen zij dat kunnen! De kinderen mogen allemaal verkleed  

komen smullen! 

 

VRIJDAG: CARNAVAL! 

In de voormiddag feesten de kleuters in de turnzaal. De juffen spelen dan een heus 

toneel met allerlei leuke opdrachten voor de feestende kleuters. Natuurlijk mogen 

we ook dan verkleed naar school komen. Serpentines mag je meenemen, confetti 

laten we thuis. 

In de namiddag is het de beurt aan de lagere school. Samen met onze vrienden van 

De Wissel en Achter d’ Hoven trekken we in stoet door het dorp. Enkele afspraken 

hierrond lees je verder in de nieuwsbrief. 

Beste allemaal 

Het is niet te geloven, we zijn weer bijna aan een vakantie 

toegekomen. Nog een weekje goed vieren en het is krokusva-

kantie. Wat er in deze laatste week voor de vakantie op het 

menu staat lees je uiteraard in deze nieuwsbrief. 

Na de vakantie kijken de juffen en meesters vooral heel erg 

uit naar de komst van twee inspecteurs-adviseurs die gaan 

kijken hoe wij ons godsdienstonderwijs organiseren. Daarna is 

er de laatste pedagogische studiedag en is het alweer uitkij-

ken naar de paasvakantie. 

Mooie vooruitzichten! 

Tot maandag… 

Meester Roel 



BERICHT VOOR DE LEERLINGEN VAN HET ZESDE LEERJAAR:  

      BIJNA NAAR HET MIDDELBAAR… 

In de weken na de krokusvakantie wachten ons enkele schoolbezoeken. We zijn uit-

genodigd op 18 februari in de VITO in Hoogstraten, Op 22 februari gaan we naar de 

buren van ‘t STELLA en de dag nadien naar de GITOK in Kalmthout.  

Voor het bezoekje aan de Vito mogen jullie tegen maandag 15 februari een leeg, 

proper en niet ingedeukt blikje van frisdrank meebrengen.  

BERICHT VOOR DE LEERLINGEN VAN HET VIERDE LEERJAAR: STEPS 

Als je wil, mag je tegen donderdag 4 februari een step meebrengen. Deze versieren 

we dan helemaal in glitter en glamour om mee te nemen in de stoet. 

Dankjewel! 

BERICHT VOOR ALLE SNOTNEUSJES… EUH VOOR ALLE BEREN EN JIP-EN JANNEKES:  

Oei, alle zakdoekjes in de Berenklas en de Jip-en Jannekesklas zijn op! 

We zijn door onze voorraad heen… 

De kleuters mogen een nieuwe doos meebrengen naar de klas, dan kunnen we alle 

neusjes weer mooi maken. 

Alvast bedankt! 

Groetjes van jullie juffen 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: CARNAVAL, ENKELE AFSPRAKEN: 

DONDERDAG 

 Iedereen mag verkleed naar school komen, je kiest helemaal zelf hoe je je 

verkleed. We gaan dan pannenkoeken eten per klas. 

 De leerlingen van het zesde leerjaar en de schoolverlaters van het vijfde leer-

jaar eten donderdagmiddag à volonté. Boterhammen mogen thuis blijven… 

VRIJDAG 

 Als je thuis gaat eten, zorg dan dat je goed op tijd (zeker tegen 13u10) terug 

bent op school. We moeten op tijd kunnen vertrekken! 

 Confetti en serpentines laten we liever thuis. 

 Bij slecht weer is er een speciaal regenprogramma. 

 Aan het einde van de stoet gaan alle leerlingen mee naar school voor groepsfo-

to en afsluiting in de klas. 

 Voor de stoet verkleden we ons in het thema van onze klas: 

1ste leerjaar: Sneeuwwitje en de 7 dwergen 

2de leerjaar: Circus 

3de leerjaar: Black and white 

4de leerjaar: Glitter and glamour 

5de leerjaar: Hobby 

6de leerjaar: Tegen de sterren op 

Een pak nieuwe foto’s op de website… neem snel een kijkje! 

 

 


