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Gezocht: gemachtigde opzichter 
Jarenlang zijn we verwend door de vrijwilligers die ’s ochtends als gemachtigde opzichter in de 
Vaartstraat en Lessiusstraat iedereen veilig helpen oversteken. Te veel dank kunnen we hen 
daarvoor moeilijk schenken. Op dit ogenblik verzorgen de vrijwilligers onder  de leerkrachten 
het oversteken in de Lessiusstraat. Als u, of iemand die u kent, een handje zou willen toesteken, 
neem dan graag even contact op met een van de leerkrachten. 
 
 

Even herinneren 
Op maandag 11 februari, zoals het jaaroverzicht aankondigde, is er geen naschoolse opvang. 
Even aan denken. 
 
 

De bib nodigt uit 
Een aangename partner kan je de bib zeker noemen. Nu is het derde en vierde leerjaar aan de 
beurt voor een auteurslezing. Miriam Borgermans komt op 12 februari vertellen over haar 
boeken. Lezen zullen we vervolgens nog meer doen. 
 
 

Dikketruiendag 
Ook op dinsdag 12 februari nemen we deel aan de dikketruiendag. Met een leuke trui en een 
beetje meer aandacht voor de verwarmingsknop nemen we zonder het te bedenken (daarom 
zeggen we het toch hier maar even) al actief deel aan de klimaatbeheersing. Doen we al jaren. 
We nemen dit jaar die dag als startmoment om in alle klassen nog dieper te gaan werken en 
nadenken wat we nog aankunnen met onze (energie)consumptie. 
 

 
 
 
 



 

Openklasdagen 
Op 19 en 21 februari kunnen  ouders een uurtje les komen volgen in de lagere school. De 
kleuters bijten de spits af op 18 februari tussen 9 u. en 10 u. Voor de lagere school vallen de 
lessen om 8 u. 35, 9 u. 25 en 10 u. 35. Op dinsdag in volgorde 3-5-1, op donderdag 2-4-6. Voor 
het aantal zitplaatsen en de koffie het daaropvolgende uurtje: zou u het strookje onderaan 
willen invullen?  
 
 

Wintersportdag 
Op 26 februari proberen we nog eens een keertje onze evenwichtsvaardigheden op het ijs. We 
gaan in de voormiddag naar Turnhout ijsschaatsen. Uiteraard is het de bedoeling om veilig over 
het ijs te glijden, of daarvoor de eerste stappen te zetten. Handschoenen zijn verplicht. Neem 
best een hapje en een drankje mee. Geen geld meebrengen. De kosten komen op de 
schoolrekening. Wie zelf schaatsen meebrengt, betaalt nog 3 euro, wie ter plaatse schaatsen 
huurt 3,5 euro. 
 
 

Wafels en Carnaval 
Voor de gezondste hap van het schooljaar zal het zesde leerjaar misschien niet zorgen. De 
lekkerste dan? Zou kunnen. Op 1 maart sluiten we weeral twee maanden schooljaar af en gaan 
we wafels bakken. In de voormiddag bakt het zesde wafels, dient ze op en speelt wellicht ook 
als voorproever een rol. 
De kleuters komen ’s ochtends verkleed naar school. Tijdens de middag kunnen de leerlingen 
van de lagere school zich omkleden. Denk eraan: geen wapens, geen confetti. 
Dit schooljaar vertrekken we om 13 u. 35 aan de school om de bewoners van het rustoord in 
optocht te gaan afhalen. We keren onmiddellijk terug. Onze gasten kunnen dan in de turnzaal 
van iedere klas een nummertje bewonderen en smullen zeker van meer dan een wafel! 
 
 

Voorleesmoment op 22 maart 
Het thema van school is 'op ontdekking'. Graag werken wij met een nieuwe activiteit mee aan 
dit thema. Je deed het allicht voor je eigen kinderen. Voorlezen blijft een bijzonder intiem 
moment tussen ouder en kind, vaak net voor het slapengaan. Op 22 maart doen we graag 
beroep op die voorleeservaring van jullie, ouders. Wie kan er een kwartiertje vrijmaken om 
aan één klas voor te lezen? Voor de kinderen is het een plezante manier om leuke dingen te 
ontdekken. Aan de iedereen die willen voorlezen bezorgen we op voorhand nog enkele 
leestips. Ben je geïnteresseerd om voor te lezen, laat het ons weten via 
oc_desleutelbloem@hotmail.com. 
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Grootouderfeest 
Via deze weg wil het OC dankjewel zeggen: 
- Dankjewel aan alle kleuters voor hun knappe optredens. 
- Dankjewel aan de kleuterjuffen voor de leuke show. 
- Dankjewel aan iedereen die hielp om dit evenement een succes te maken. 
- Dankjewel aan alle ouders die een cake bakten. 
- Dankjewel aan alle grootouders voor hun enthousiasme. 
- Dankjewel aan de fotovrouw en cameraman.  
De foto's worden via het foto-album gedeeld, de DVD kan u via het briefje onderaan bestellen. 
Gelieve het briefjes samen met 6€ af te geven aan de kleuterjuffen. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
 
Ik, …………………………………………………………………(naam) ………………………………………………… (gsm-nr) 

ouder van …………………………………………………………………………………………………………. uit Groeiklas / 

K1 / K2 / K3 

wens ……………….. (aantal) dvd’s te bestellen à 6 euro/dvd = ………………….. euro. 

 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
Openklasdagen 
 
De ouders(s) van ……………………….. klas………….. komen naar de openklas met 1 / 2 personen. 


