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VOORWOORD 

Dag allemaal 

We laten het vroege lentezonnetje in ons hart (ze schijnt toch 

voor iedereen) en genieten van het leven: een spelletje  

in ‘t park, de eerste keer naar de zandbak, een leuke 

TikTak, schilderen met je voeten, creatief met klei,… 

Fijne momenten en leuke herinneringen die zorgen  

voor vriendschap en  

samenhorigheid! 

Geniet in het weekend van  

elkaar en van de zon! 

Lieve groet, meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

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. 

22/02 ‘Bowling ouderraad’ voor L6 

23/02 Werk (voormid-)dag voortuin 

25/02 Kijkdag in de Nijntjesklas  

27/02 ‘Cinema ouderraad’ voor Piep-de-

Muisklas 

27/02 MOEV netbal 3-3 (Brecht) 

01/03 Carnaval 

04-08/02 Krokusvakantie 

11/03 Start zomerklas: Nijntjesklas 

12/03 Medisch schooltoezicht L1 en L5 

25/05 Schoolfeest! 
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VERKOOP OUDERRAAD 

Zoals elk jaar zijn er ook dit  

jaar twee winnende klassen van de 

Zoete lekkernijenverkoop van onze 

ouderraad.  

Dit jaar zijn de winnaars…. (tromgeroffel)... 

Onze kleinste kleutertjes van de Piep-de-

Muisklas en de grootste meisjes en jongens 

van onze school uit de Zesde klas!  

Proficiat! 

Zij mogen zich verwachten aan  

een leuke ’cinema ouderraad’ en aan een 

gezellige bowlingnamiddag. 

Dankjewel ouderraad en dankjewel aan alle 

kopers en verkopers!!! 

WERKDAG VOORTUIN 

Op zaterdag 23 februari gaan we nog een keertje in de  

tuin werken. Noem het gerust de lente-tuin-poets. We maken de 

voortuin klaar voor onze kinderen om te genieten van de zon en 

het groen. Het zou fijn zijn als we dat met veel samen kunnen 

doen, zo gaat het lekker goed vooruit!  

We beginnen eraan rond een 

uur of 9 en werken door tot 

de middag. Heb je (licht-)

groene vingers en kom je 

graag een keertje helpen op 

school? 

Welkom!!! 

KUNSTWEKEN 

Het is belangrijk dat iedereen aanmeldt 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. Mogen wij vragen de uren zo goed 

als mogelijk te respecteren? Wij gaan dat ook proberen te doen! 

Loopt een gesprek toch een beetje uit? Dat kan gebeuren, we 

proberen echt voor iedereen de nodige tijd te voorzien.  

Die week is het voor de leerlingen van de lagere school geen stu-

die, zodat de leerkrachten tijd kunnen maken om alle ouders te 

zien. Bedankt voor uw begrip. 

OPGELET! 

Volgende week woensdag 20 februari: 

GEEN SCHOOL  

wegens pedagogische studiedag 


