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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Na een lang weekend hebben we weer extra energie om er in te 

vliegen. Vorige week geen nieuwsbrief omdat het vrijdag een 

verlofdag was, daarom deze week een extra maandageditie! 

Er zijn toch wel enkele belangrijke data om in de gaten te hou-

den de volgende weken. Kijk dus zeker de kalender na zodat je 

niets hoeft te missen. Ik vermeld ook even dat er in onze school 

woensdag niet wordt gestaakt. De lessen gaan deze week dus 

gewoon door.  

Maak er een fijne schoolweek van! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

12/02 Dikke truiendag 

13/02 Scholenbeurs secundair onderwijs 

14/02 Geen studie 

15/02 Wieltjesdag 3 en 4 

18-21/02 Oudercontacten KS en LS 

Deze week geen studie! 

19/02  Medisch schooltoezicht Sterretjes 

19/02 Doe-dag VITO 6de lj. 

20/02 Geen school wegens studiedag 

21/02 Workshop ‘Child Focus’ 6de lj. 

21/02 Medisch schooltoezicht Mickey M. 

22/02 Medisch schooltoezicht Raf Giraf 

22/02 Wieltjesdag 5 en 6 

22/02 Voordracht schrijver 3de lj. 

01/03 Carnaval 

04-08/02 Krokusvakantie 
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DIKKE TRUIENDAG 

Morgen is het dikke truiendag. 

Dat is een speciale dag waarop we 

extra aandacht vragen voor het kli-

maat. Daarom zetten we de verwar-

ming een beetje lager (doe dus zeker 

een extra warme trui aan!). Dit jaar 

roepen we iedereen ook op om met de 

fiets naar school te komen. Te koud? 

Te nat? Teveel wind? Komaan! Voor de 

15e editie van Dikketruiendag zetten 

wij de fietsers op kop. Als iedereen 

massaal de fiets neemt, dan daalt de 

uitstoot van CO2 en andere schadelij-

ke stoffen en is er ook minder la-

waai.  Je komt monter en ontspannen 

toe op de school. Vaarwel aan zorgen 

over een parkeerplaats! Je spaart flink 

wat centjes, en fietsen is gezond! 

KUNSTWEKEN 

Het is belangrijk dat iedereen aanmeld in zijn of haar  

persoonlijke museum. Je hoeft helemaal niets te kopen, maar 

pas als je je aanmeldt krijgt jouw kunstwerk ook een plaatsje op 

de klassenposter die we krijgen. Het zou jammer zijn als we deze 

moeten missen. Je kan nog tot 19 februari in je museum binnen. 

Daarna sluiten ze allemaal. Dankjewel! 

OUDERCONTACTEN 

Volgende week zijn het oudercontacten, zowel in de kleuter-

school als in de lagere school. Via de speciale brief heb je al kun-

nen inschrijven. Je ontvangt spoedig het uur waarop de leer-

kracht je verwacht. Die week is het voor de leerlingen van de 

lagere school geen studie, zodat de leerkrachten tijd kunnen ma-

ken om alle ouders te zien. Bedankt voor uw begrip. 

OPGELET! 

Volgende week woensdag 20 februari: 

GEEN SCHOOL  

wegens pedagogische studiedag 
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