
24 januari 2020 
 

NIEUWSBRIEF 
GBS DE SLEUTELBLOEM 

 
 
 

 

De rattenvanger van Hamelen 
Een toneelvoorstelling voor het derde en vierde leerjaar. Dat verhaal kennen we wel, hoor ik 

hier en daar denken. Misschien. Het zou best een heel andere, originele voorstelling kunnen 

zijn. Dit wordt een spannend en magische verhaal over moed, verleiding, anders durven zijn. 

Wie meer wil weten vraagt het aan de leerlingen na de voorstelling op 28 januari. De 

toegangsprijs van 5 euro komt op de schoolrekening. 

 

 

Grootouders 
Welke Oscars de kleuters zullen krijgen, of aan hun grootouders zullen voorschotelen, willen wij 

nog niet verklappen. Dat alle stoelen op 29 januari bezet zullen zijn, daar zijn we zeker van. 

Welkom! 

 

 

Verlofdag 
Wat mooier dan de eerste maand van het jaar af te sluiten zoals we begonnen zijn? Met een 

verlofdag dus: op 31 januari valt onze tweede facultatieve verlofdag. Netjes thuis spelen dus! 

 

 

Benjamin Leroy in de bib 
We worden graag uitgenodigd door de bib: nu mag het derde en vierde leerjaar gaan 

kennismaken met illustrator Benjamin Leroy en zijn werk. Dat werk  kenmerkt zich door een 

speelse mix van emotie, humor en absurdisme. Hij bouwt zijn tekeningen graag in lagen, 

waarbij je steeds iets nieuws kan ontdekken. Een detail zoals een hond die een boom omver 

plast, een beer met een bolhoed of een boot in de lucht. Wat dat wordt op 3 februari? 

Spannend om naar uit te kijken. 

 

 

Geen opvang 
Diezelfde maandag 3 februari is er een personeelsvergadering waardoor er geen naschoolse 

opvang is. Iedereen graag om 15 u. 30 afhalen. Dank. 

 



 

Schrijf-ze-VRIJ-dag 
Mooi en bewonderenswaardig: 350 000 brieven werden er vorig schooljaar op deze dag in 

België geschreven. Wereldwijd zelfs meer dan 6 miljoen. Op vrijdag 7 februari schrijven we met 

het vijfde en zesde leerjaar solidariteitskaartjes naar tien moedige jongeren. Voor jongens en 

meisjes in een onrechtvaardige situatie die een voor een opkomen voor een beter leven voor 

zichzelf en anderen. We schrijven om hen te ondersteunen en kracht te geven. En, wat dacht je: 

machthebbers kunnen miljoenen doelgerichte schrijfacties uit alle hoeken van de wereld niet 

zomaar naast zich neerleggen. Uiteraard hopen we nadien opnieuw snel positief nieuws te 

kunnen brengen. 
 


