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VOORWOORD 

Dag allemaal 

We bestrijden het droevige weer en bijhorende humeurtjes met 

een goeie fuif, nu zaterdag op school. Heb je nog geen kaart? 

Geen probleem, je kan ook ter plaatse nog inkom betalen.  

Ondertussen brengen we ook alles in gereedheid om te kunnen 

starten met onze, jawel, zomerklas! De Nijntjesklas zal vanaf  

februari starten met 10 kindjes en hun juffen Ria en Tine in het 

lokaal van de Uiltjesklas. We kijken uit naar  

onze nieuwe vriendjes, die deze maandag al  

eens een kijkje komen nemen op school.  

Véél plezier! 

Tot morgen! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

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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TROUWEN 

Hallo iedereen!  

Joepie , deze week gaan we  

spelen, leren en werken rond  

‘trouwen’  

Dinsdag (28/1) gaan we in de namiddag een 

bezoekje brengen aan het gemeentehuis. We 

krijgen in de trouwzaal zelfs  een beetje uit-

leg van onze burgemeester. Op woensdag 

29/1 mogen we onze mooiste kleren aan-

doen, misschien hebben jullie wel een mooi 

(prinsessen) kleed, das of  kostuum in de kast 

hangen? Rarara …wat zullen we gaan doen?  

Het wordt weer reuze fijn! 

GEDICHTENDAG 

Volgende week donderdag is het gedichtendag  

met het thema ‘De toekomst is nu’. De leerlingen van de Smur-

fenklas hebben meegedaan met de bijhorende poëziewedstrijd '. 

Alysee en Luna zijn genomineerd als mogelijke winnaar.  

We duimen voor hen. Zij mogen donderdag naar 

de Kadans gaan om te horen of een van hen de 

winnaar is, en uiteraard mogen wij mee gaan sup-

porteren. Je krijgt er een fijn programma bij met 

de Academie en dichter Geert De Kockere. Af-

spraak nu donderdag 30 januari vanaf 19u30 in de 

Kadans! 


