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Carnaval 
De tijd vliegt: dat merk je telkens een periode als in een zucht gepasseerd lijkt. Volgende vrijdag eindigt 
de periode van Kerstmis tot carnaval. Een mooie gelegenheid om creatief en samenlevend uit de hoek 
te komen. De leerlingen van het zesde gaan het snelst aan de slag: zij bakken vóór de middag voor de 
hele school wafels. De kleuters mogen reeds verkleed naar school komen. De kinderen van de lagere 
school verkleden zich onder de middag en gaan dan in optocht naar het rustoord. Een polonaise volgt. 
Vijf en zes plant nog een activiteit samen met de bewoners. De leerlingen van een tot en met vier 
keren terug en organiseren samen met de kleuters een afsluiter in de turnzaal. Daarna mag iedereen 
thuis een weekje nagenieten. 
 

Verlof en vergadering 
We zwaaien de schoolpoort opnieuw open op maandag 2 maart. Let op: op dinsdag 3 maart is er een 
personeelsvergadering en geen naschoolse opvang. Op die dinsdag start volgens de jaarkalender ook 
het zwemmen voor 4-5-6. Wegens werken aan het zwembad duiken we een week later het zwembad 
in. Wanneer de vervangbeurt komt, melden we tijdig in de klassen. 
 

Anti-Pest-week 
Voor alle helderheid: natuurlijk duurt die week 366 dagen. De houding en de aandacht mag nooit 
wegsmelten. Volgende week gaan we wel met de stippen aan de slag. Niet om je handen te kleuren: 
dat proberen we pas te doen als iedereen weet wat het betekent en wat je ervoor doet. Geen 
woorden maar daden! 
 

Openklasdagen voor de ouders 
Iets meer helderheid voor de aangekondigde data. Op  10 maart start het derde leerjaar om 8 u. 35. 
Om 9 u. 25 volgt het eerste; daarna om 10 u. 35 het vijfde. Het lesuur wordt telkens gevolgd door een 
babbel bij een koffietje. Op  12 maart volgen 2, 4 en 6 in die volgorde op dezelfde tijdstippen. Op 
maandag 16 maart kunnen de ouders in alle kleuterklassen terecht van 9 u. tot 10 u. Aansluitend 
mogen ze dan tot 10 u. 45 nog iets drinken en wat overleggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Proficiat 
Toch zeker een dikke pluim verdiend: de leerlingen van 5 en 6 schreven in het kader van de Schrijf-ze-
VRIJdag van  Amnesty International brieven voor jongeren wiens mensenrechten onder druk staan. 
Van adres tot brief: het was hier en daar een behoorlijke uitdaging. Als we de brieven van de 
leerkrachten (uit de Schrijfmarathon in december) erbij tellen komen we aan een totaal van 88 in onze 
school.  Voor alle gehanteerde pennen: een verdiend diploma als mensenrechtenactivist!  
 
 

Ontbijt 
Voor wie thuis nog het inschrijvingsbriefje voor het ontbijt van het oudercomité tegen de koelkast 
heeft hangen: bezorg het nog even via de school. Dank! 
 
 

Grootouderfeest 
Dankjewel aan iedereen die hielp om van dit evenement een succes te maken. 
De foto's worden via het foto-album gedeeld, de DVD kan u via het briefje onderaan bestellen. Gelieve 
het briefje 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. 


