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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Laten we deze nieuwsbrief starten met iedereen een bijzonder 

fijn 2020 te wensen. We gaan er zeker ook op onze school voor 

om onze mooiste dromen waar te maken. En mooie dromen, die 

hebben we! Een nieuw jaar is ook een nieuwe reeks van onze 

Sportsnack met meester Stijn. Het is nu weer de beurt aan de 

leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar om te gaan 

sporten na school. 

Daarnaast mag ik jullie ook nog enkele andere leuke activiteiten 

voorstellen die er nu snel aankomen:  

de Schoolfuif 2.0 van onze ouderraad op zaterdag 25 januari,  

de ontbijtboxenactie waarbij de leerkrachten ontbijt bij jullie 

aan huis brengen op zondag 16 februari  

en zeker niet te vergeten: 

De carnavalsstoet van de scholen in Wuustwezel-centrum op 

vrijdag 21 februari. 

Dan zijn we zes weken verder en is het alweer vakantie… 

Tot maandag! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

13/01 ‘American Games’ L5-L6 (MOEV) 

13-14/01 Geen studie 

13-16/01 Oudercontacten lagere school 

16/01 Ouderraad (20u) 

17/01 Wieltjesdag 1 en 2 

23/01 Geen studie 

24/01 Wieltjesdag 3 en 4 

25/01 SCHOOLFUIF 2.0 

27/01 Kijkmoment nieuwe kleuters 

30/01 Gedichtendag 

03/02 Start Nijntjesklas (zomerklas) 

05/02 Studiedag = geen school  

05/02 Scholenbeurs SO Kalmthout 

16/02 Ontbijtboxen-actie 

18/02 ‘Mega-Spelenpaleis’ L2 (MOEV) 

21/02 Carnaval 

24-28/02 Krokusvakantie 
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CARNAVALSSTOET 

Op vrijdag 21 februari is het carnaval.  

De kleuters vieren in de voormiddag in onze 

eigen turnzaal. De kinderen van de lagere 

school lopen samen met hun leeftijdsgenoten 

van de andere scholen mee in de Carnavals-

toet! Hiervoor mogen ze, in het thema van 

hun klas, allerlei wagentjes bouwen. Dat 

maakt de stoet zoveel vrolijker… je kan thuis 

misschien al een beetje aan de slag gaan?! 

Natuurlijk mag iedereen komen kijken lang-

heen het parcours. Tot dan! 
ALLERLEI BERICHTJES 

STUDIE 

Volgende week zijn het oudercontacten voor de lagere school. 

Daarom is het op maandag en dinsdag geen studie. Zo kunnen we 

voor iedereen de nodige tijd voorzien. Tot dan! 

WIELTJESDAG 

Mooie tradities mogen niet verloren gaan. Daarom starten we 

volgende wee terug met de wieltjesdagen voor de lagere school. 

Elke vrijdag mogen de kinderen van twee klassen ‘wieltjes’ mee-

nemen: skates, steps,… om tijdens de speeltijd mee te spelen. 

KERSTMARKT VOOR CODA 

Net voor de kerstvakantie hielden we de allereerste keer onze 

kerstmarkt ter ere van Ilse. We zamelden zo 1415,18 euro in dat 

we schenken aan de warme mensen van CODA! Dankjewel alle-

maal voor de steun en de gezelligheid! 


