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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Voor ons was het alleszins een hele drukke week met oudercon-

tacten, medische schooltoezichten en allerlei activiteiten. We 

komen even op adem tijdens een mooi lente-weekend om vol-

gende week een laatste weekje voor de krokusvakantie alles te 

geven voor het carnavalsfeest! 

Geniet van het weekend en misschien… tot morgen?! 

Meester Roel 

Onze vele vrijwilligers op school zijn échte superhelden! We zetten hen 

volgend week graag in de spotlights, want wat zouden we toch moeten 

beginnen zonder hen??? 

Alvast een dikke merci allemaal!!! 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

23/02 Werk (voormid-)dag voortuin 

25/02 Kijkdag in de Nijntjesklas  

26/02 Leerlingenraad 

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 

13/03 Klasbezoeken in de LS door CEGO 

14/03 Geen studie 

15/03 Wieltjesdag 1 en 2 

20/03 Spel in de BIB voor Kikker en Rikki 

21/03 Gekleurde Sokkendag 

22/03 Wieltjesdag 3 en 4 

27/03 Voordracht Luc Deschamps L5 

29/03 Verkeersmoment L4 

03/04 Paasviering in de kerk 

04/04 Rapport 

08/04 Start paasvakantie 

25/05 Schoolfeest! 
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WERKDAG VOORTUIN 

Morgen, zaterdag, 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 mid-

dag. Heb je (licht-)groene vingers en kom je graag een keertje 

helpen op school? 

Welkom!!! 

GEZOCHT 

Voor de eetklas en Apenrefter  

van onze kleinste kleutertjes zijn 

we op zoek naar reservekleding 

voor als er een ongelukje is ge-

beurd. Concreet zoeken we onder-

broekjes en lange broeken voor jon-

gens en lange broeken voor meisjes. 

Maat 104-110. 

Heb je nog oude kleding liggen in 

deze maat, breng deze gerust bin-

nen bij onze kleuterjuffen of onze 

kinderverzorgster Tine. 

Alvast bedankt! 



EVACUATIEOEFENING 

Volgende week staat een evacuatieoefening 

gepland. We doen dit enkele malen per jaar 

om de kinderen en het personeel aan te le-

ren om op een juiste manier te reageren 

wanneer zich een situatie voordoet waarbij 

we de school moeten evacueren. De hele 

campus, dus ook de gebouwen van Stella zul-

len dan worden ontruimd. Achteraf is er ui-

teraard een evaluatie zodat we de afspraken 

nog beter kunnen afstemmen.  

CARNAVAL 

Volgende week vrijdag is het carnaval.  

De kleuters vieren in de voormiddag, de leerlingen van de lagere 

school in de namiddag. We voorzien telkens een leuke show voor 

de kinderen met toneel, dans en spelletjes. Een stoet is er dit 

jaar dus niet. Zoals elk jaar bakt onze ouderraad ook pannen-

koeken voor de kinderen. De kinderen van de eerste kleuterklas- 

sen eten net voor de middag. Het is dan mogelijk dat zij niet al 

te veel honger hebben en dat zij niet alle boterhammen zullen 

opeten. Dat kan ook het geval zijn voor kinderen van de andere 

klassen. De leerlingen van onze Zesde klas eten ‘s middags pan-

nenkoeken ‘a volonté’, zij moeten dus geen boterhammen mee-

brengen, maar blijven wel allemaal op school eten! 

We feesten en vieren gezellig samen. Serpentines mag, maar 

worden wel gedeeld met de andere kinderen. Wapens laten we 

liever thuis. Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. 

NIJNTJESKLAS 

Na de vakantie zullen opnieuw 8 peuters starten op onze  

school. Omdat het in de eerste kleuterklassen al gezellig druk is, 

starten we een nieuwe ‘zomerklas’. Dit wordt de Nijntjesklas en 

zij zullen hun plaatsje vinden in het lokaal van de Uiltjesklas. Juf 

Lore Van Bavel en juf Ria, onze Uiltjesjuffen, worden vanaf dan 

ook de juffen van de Nijntjesklas. We nemen deze weken dus 

afscheid van Uil voor een tijdje… 

Onze nieuwe vrienden van de Nijn-

tjesklas komen maandag na 

schooltijd al even een kijkje ne-

men in hun nieuwe klasje. 

LEERLINGENRAAD 

Volgende week staat er eindelijk een vergadering op het  

programma van de leerlingenraad. Door de lange afwezigheid van 

de verantwoordelijke leerkrachten juf Mieke en juf Ann was dit 

er nog niet eerder van gekomen. De verkozen leerlingen worden 

dinsdag verwacht in het zorglokaal bij juf Myriam! 

AFSCHEID VAN WOEHOE 

Deze week hebben we afscheid geno-

men van ons uiltje en de Uiltjesklas. 

Uiltje Woehoe mag op vakantie. Ze 

heeft ons ingefluisterd dat ze een 

mooie reis gaat maken. 

Daag Uiltje Woehoe, 

Prettige reis! 

VRIENDJESWEEK 

Volgende week is het de Vlaamse Week tegen Pesten. Wij maken 

er alleszins een leuke week VOOR DE VRIENDJES van! 


