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1. 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.  

 
 

 

 

2. Wonen en leven in Congo voor 6 op 7 februari. 
 
Mboté, bonjour, beste ouders, 
U zal het allicht vernomen hebben van uw kind: onze 
reis naar Congo.   
In kader van mondiale vorming zijn we samen met 
Nico, Elie, Helena en Marie Congo aan het verkennen, 
een leerrijke kennismaking met de leefwereld van 
mensen in het Zuiden, een intensieve voorbereiding.   
Als apotheose beleven we het inleefatelier van Studio 
Globo en kruipen we in de huis van een Congolees.  
We zullen om 8.40 uur met de bus vertrekken en brengen een rugzakje met lunch, 
drankje en tussendoortje mee.  In de namiddag zullen we terug in Overbroek-city 
geland zijn.Ook kunnen we u meedelen dat de kostprijs aangepast wordt.                
Er zal € 10 op de rekening verschijnen voor het inleefatelier.  De rest (werkboekjes, 
materialen) zal door de school en inrichtende macht gedragen worden, waarvoor 
dank.  Gelieve het toestemmingsbriefje in te vullen. 
Hopende op een leerrijke en deugddoende reis. 
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3. 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. 

 
 

 
4. Carnaval  
Vrijdag 17 februari  bakken de leerlingen 
van 6  in de voormiddag wafels. Nadien 
serveren ze deze wafels aan de 
leerlingen van 3 - 4 en 5.  In de 
namiddag organiseren we een 
carnavalsfeest. De vaste afspraken 
blijven: geen confetti, serpentines, 
oorlogs- of gevechtsattributen. Tijdens 
de middagspeeltijd (na de 2de bel van 
het Speelal) verkleden we ons. Er wordt 
op school niet geschminkt.  
 
 
 
5. Belangrijke data  
 

7 februari Studio Globo inleefatelier Congo klas 6 

9 februari Ik trek het mij aan (Dikke truiendag) 

10 februari Start week tegen pesten  

15 februari Generale repetitie grootouderfeest kleuters  

16 februari Auteurslezing + Bib bezoek klas 3 en 4 

17 februari Carnaval, geen opvang in ’t Speelal   

20-24 februari Krokusvakantie  

28 februari Kleine wieltjes 

1 maart Pedagogische studiedag 

7 maart Openklasdag 

 
 


