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Deze week in de fabeltjeskrant! 
Vorige woensdag straalde De Sleutelbloem! Zeg maar dat de terugkeer van een volle zaal 

genietende grootouders geen extra woorden nodig heeft. Juist daarom willen we een waaier 

van pluimen uitdelen: dank aan kleuters en grootouders, aan de kleuterjuffen die dit tot op 

de planken hebben gebracht, aan heel wat helpende kinderhanden, aan het oudercomité en 

aan de onderhoudsploeg. Dank en een mooie proficiat. 

 

 

Fluo-veilig 
Van 30 januari tot en met 3 februari bepaalt fluo het schoolritme. We tellen iedere dag de 

fluohesjes die door de schoolpoort stappen: bij de kleuters voor de fluometer, in de lagere 

school gieten we ze in flessen. Op vrijdag maken we de fluo-klasfoto en zowel kleuters als 

lagere school reiken 2 bekers uit: een voor het aantal hesjes in die hele week, een tweede 

voor de leukste fluo-klasfoto. 

 

Nog een dagje vrij 
Op woensdag 1 februari duiken de leerkrachten tijdens een pedagogische studiedag in de 

spreekwoordelijke boeken en mogen de kinderen inderdaad thuis blijven. 

 

Auteurs aan de slag 
De bibliotheek nodigt uit. Op 31 januari ontmoeten de leerlingen van 5 en 6 Jonas Boets. Op 

8 februari zal Kim Crabeels de leerlingen van het eerste leerjaar mee in de wondere wereld 

van verhalen en boeken leiden. Veel boeiends en veel leeshonger toegewenst en een dank 

aan de bib. 

 

 

 

 

 

mailto:desleutelbloem@brecht.be


      29 januari 2023 

NIEUWSBRIEF 

GBS DE SLEUTELBLOEM 

   desleutelbloem@brecht.be 

 

 
 

Boom 
 

Een ruwe bast, mijn boom. 

Hij houdt me vast 

met al zijn armen. 

Ik mag me aan hem verwarmen.  

Mijn wang, zijn schors, mijn hand. 

Wie heeft hem ooit geplant? 

Een jongetje dat schaduw zocht, 

een man werd van het wachten. 

Zo waaien de gedachten 

tot boven in mijn kruin. 

Koelte in mijn tuin. 

André Sollie 

 

Nooit te vroeg, altijd te laat… 
Dat is wat de kleine prins zei over de komst van een vriend. De gedichtenweek loopt 

nog tot 1 februari met als thema “vriendschap”. Laat het een mooie verwelkoming 

zijn voor de PODI, de geluksvogel die zich in februari erg vriendschappelijk in onze 

jaarthemaboom nestelt.  

 

Schrijven maakt je sterk! 
Op 3 februari nemen de leerlingen van vijf en zes deel aan de Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty 

International. Een brief schrijven kan een leven veranderen, zelfs redden. Mensenrechten 

wereldwijd blijven onze inzet vragen. Daar dragen we graag ons steentje bij. 

 

Mbote na Kongo 
Op 7 februari poetsen de leerlingen van zes hun beste kennis van het lingala op. Ze trekken 

met Studio Globo Airlines op inleefreis naar Kongo. Dat voor een eenvoudige 10 euro. Dat ze 

pas rond 17 u. terug aan de schoolpoort zullen staan, verbaast niet echt. Zo’n reis…. Kende 

malamu. 

 

 

 

mailto:desleutelbloem@brecht.be


      29 januari 2023 

NIEUWSBRIEF 

GBS DE SLEUTELBLOEM 

   desleutelbloem@brecht.be 

 

 
 

Stip-it 
Vanaf 8 februari gaan we de mooiste stipjes van het schooljaar zetten. Allerlei aandacht en 

activiteiten zullen ze vergezellen in deze week tegen het pesten. Maak werk van de stipjes en 

laat ze door je inzet groeien tot levensgrote bollen. Heerlijk om daarmee te rolle-bollen. 

 

Hidrodoe in het derde 
Neen: het derde naar Hidrodoe. Zij gaan op 9 februari immers op pad om in Herentals een dag 

figuurlijk in de waterwereld te duiken. En dat er wat te ontdekken valt! Wellicht zullen ze rond 

16 u. 15 terug uit de bus stappen. De uitstap kost, alles inbegrepen, 6,60 euro, via de 

schoolrekening. 

 
 

Ik trek het mij aan. 
Jij toch ook? De klassieker “dikketruiendag” gaat vervellen. In een nieuw pakje heet het op 9 

februari “#iktrekhetmijaan”. Je mag uiteraard pronken in je lievelingstrui. Je zal merken dat 

het nog veel meer wordt. 
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