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Schaatsen op 18 januari 
Nog even goed opletten: die dag breng je geen boekentas mee. Best een rugzakje met een 

drankje en een hapje. Handschoenen zijn verplicht! Wie zelf goed passende schaatsen heeft 

mag die uiteraard meebrengen. 

 

Nandoe 
Valt het jullie ook op dat er in deze donkere en natte januaridagen zo weinig vogels 

rondfladderen? Tja, zonder paraplu blijven ze waarschijnlijk liever binnen.  

Wie we toch alle kansen geven en liefst nog zelf te voorschijn toveren is de nandoe. Binnen 

ons jaarthema staat de nandoe voor “goed voor je lichaam zorgen en gezond eten”. Als we 

die uitdaging met beide handen grijpen kleurt de vogel mooier en nadert de lente absoluut 

nog een beetje sneller. 

 

Je kalender 
We kunnen nu meedelen dat een extra pedagogische studiedag vastgelegd is op 26 april. 

Misschien verstandig en voorzichtig om dat zeker bij in je agenda te noteren. 

 

Te hoog, te ver, te snel? 
Een klein berichtje uit onze ziekenboeg. Turnjuf Kim wordt deze week aan haar voet 

geopereerd. Uiteraard om nadien nog beter doorheen de turnlessen te kunnen huppelen.  

We hebben een halftijdse vervangster gevonden voor haar andere lessen in het vierde. Juf 

Samira gaat die taak op zich nemen.  Ondertussen blijven we verder zoeken naar een LO-

leerkracht. 

De kinderen  verlangen meer en we doen ons best. Tijdens de twee maanden afwezigheid van 

juf Kim zijn eventuele initiatiemogelijkheden via sportieve ouders of bevriende verenigingen 

een mogelijkheid. Wie zo’n creatieve suggestie zou kunnen doen: neem contact op met juf 

Gerda om wie weet welke onbekende (en voorlopig helaas onbeminde) sport voor te stellen. 
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Kalender (bis) 
Wat reeds lang bekend is, maar niet te vergeten: op 27 januari geniet je thuis van een 

facultatieve verlofdag. 

 

Zwemmen 
Wegens een ooit verdwaalde bus hebben de leerlingen van twee en drie nog recht op een 

verloren zwembeurt. Die vervangbeurt in ingeschreven op 7 februari. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


