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Belangrijke data: 

 8-12/02  
 Krokusvakantie 

 15/02 Instap nieuwe kleuters 

 15/02 Dikke truiendag 

 18/02 Schoolbezoek VITO 6de lj. 

 18/02 Netbal in Berkenbeek 5de lj. 

 18/02 Geen studie 

 18/02 Oudervereniging 

 19/02 Wieltjesdag 5de en 6de lj. 

 22/02 Schoolbezoek Stella 6de lj. 

 23/02 Schoolbezoek GITOK 6de lj. 

 25/02 Technomobiel 6de lj. 

 02/03 Pedagogische studiedag 

 11/03 Medisch schooltoezicht Bijtjesklas 

 14-17/03 
 Oudercontact Kleuterschool 

 15/03 Geen studie 

 17/03 Kleuterspel in de BIB 

 20/03 Ontbijtmanden 

 23/03 Paasviering in de kerk 

 24/03 Rapporten Lagere school 

 24/03 G-sportproject 5de lj. 

 24/03 Lezing in de BIB 3de lj. 

 28/03-8/04 
 Paasvakantie 

 04/06 Schoolfeest (op zaterdag!) 
 
 

BERICHT VOOR IEDEREEN: KRIEBELTEAM 

Zoals elke dinsdag na de vakantie, mogen we ook op dinsdag 16 februari het kriebel-

team op school verwachten. Zij zullen alle hoofden nog eens controleren. Zo blijven 

we ervoor gaan om die vervelende kriebelbeestjes weg te krijgen. In de vakantie is 

het dus een goed moment voor iedereen om ook thuis nog eens te controleren en 

indien nodig te behandelen! Samen gaat ons dat lukken! 

Alvast bedankt om mee te doen... 

Beste allemaal 

Dankjewel om er samen zo’n leuke week van te maken!  

Dankjewel voor de Fluodag waar zoveel kinderen en leer-

krachten zoooo super-verkleed voor de dag kwamen.  

Dankjewel ook voor twee zotte dagen van carnaval met de 

pannenkoekendag, het kleuterfeest en de stoet!  

We hebben er nogal van genoten!  

Hou zeker de website en Facebookpagina van de school in de 

gaten, want er volgen nog heel wat foto’s… 

Voor iedereen een bijzonder fijne vakantie, 

Maandag 15 februari zijn we er weer! 

Groetjes, 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: DIKKE TRUIENDAG 

Op maandag 15 februari is het Dikke truiendag! Voor de 

twaalfde maal al wordt deze dag georganiseerd en ondertus-

sen is het in Vlaanderen al een echt begrip geworden. Omdat 

het klimaatprobleem een internationaal probleem is, wordt 

dit project uitgebreid over de grenzen heen. Wij doen natuur-

lijk ook weer mee en daarom zetten we de verwarming enke-

le graden lager. De verwarming 1 graad lager zetten, bete-

kent 7 procent minder brandstof verbruiken en dus 7 pro-

cent minder CO2 uitstoten. Een dikke trui is dus een goed idee 

als we samen babbelen over het klimaat... 

BERICHT VOOR DE PANNENKOEKENBAKKERS 

Dankjewel voor de stapels lekkere pannenkoeken die jullie gebakken en verdeeld 

hebben. Fijn dat jullie er waren. Fijn ook dat er ook een bak-papa bij was in een 

fantastische Triangel-outfit… 

Ik heb me ook laten vertellen dat de leerlingen van ‘t zesde een historisch record 

hebben gevestigd: samen aten zijn 159 (honderdnegenenvijftig) pannenkoeken op. 

Daarna waren ze natuurlijk niet zo heel brullie meer…  



2 BERICHTJES VOOR DE LEERLINGEN VOOR HET VIJFDE LEERJAAR:  

- Brengen jullie op maandag 15 februari zoveel mogelijk LEGO mee naar school? 

Meester Roel gaat met jullie tijdens de technieklessen hier mee werken en bouwen. 

- Op donderdag 18 februari gaan wij in de namiddag netbal spelen met leerlingen van 

Berkenbeek. Wij vertrekken 's middags al om 13.00 u., dus blijf deze dag zeker eten 

op school.  

groetjes juf Vicky 

BERICHT VOOR ALLE KLEUTERS VAN DE EERSTE KLEUTERKLASSEN 

Leuk nieuws! Omdat we met z’n velen zijn in de eerste kleuterklassen, hebben we 

extra uren gekregen. En omdat juf Thérèse stilaan terug in vorm geraakt gaat zij een 

soort super-juf worden voor jullie allemaal. Zij zal in de verschillende klassen onder-

steuning bieden vanaf 15 februari. 

Welkom terug juf Thérèse! 

BERICHT VOOR DE BERENKLAS EN DE MICKEY MOUSEKLAS 
Omdat juf Elise mag gaan genieten van haar zwangerschap en we haar 
gaan moeten missen in de klas, krijgen jullie een nieuwe juf! 
In de BERENKLAS zal juf Zana (van de Jip-en Jannekesklas) juf Elise ver-
vangen. Jullie juf Lore blijft natuurlijk op post! 
In de MICKEY MOUSEKLAS wordt juf Elise vervangen door een spiksplinter-
nieuwe juf Lore Van Bavel! 
We wensen juf Elise een zorgeloos vervolg toe van haar zwangerschap en 
een wolk van een baby'tje! 


