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1. Welkom Kasper  

 

 

 
 

 

2. Weekje uitrusten 

Na alweer een periode van 8 lesweken zijn de meeste leerlingen aan een uitblaaspauze 
toe. Komt mooi uit: met of zonder carnaval. We verwachten iedereen uitgeslapen en met 
een verse portie concentratie terug op 11 maart. 
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3. Quiz mee met Klavertje 3!! 
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4. Kies kleur tegen pesten. 

U zal het allicht in de media vernomen hebben.  Deze week 

hebben we extra aandacht voor ‘move tegen pesten’. 

In de klassen werken we enkele lessen uit rond dit thema.  

Alle klassen spelen het spel dat u hierbij vindt, misschien een 

aanrader voor de naderende vakantie?   

Op ketnet.be kunnen de kinderen opnieuw het manipest 

ondertekenen met de 4 stippen.  Hier nog even de betekenis van 

de 4 stippen op een rijtje: 

 

 

 

 

 

Een uitdaging voor het verdere schooljaar. 

 
 

 

5. Belangrijke data 

12 maart Kleine wieltjes 

14 maart Zwemmen voor 4-5-6 

15 maart Pyjamadag bednet 

18-19 maart Sportklassen voor 3 en 4 

21 maart Inleefdag ‘Achter de muur’ voor 6 

22 maart Quiz georganiseerd i.s.m. oudercomité 

26 maart Bezoek EU voor 6 in Hooibeekhoeve te Geel 

28 maart Zwemmen voor 4-5-6 

29 maart Rapport 

Week 1-5 april Oudercontacten 

3 april Voetbal 4x4 voor 5 en 6 

4 april Vastenvoettocht voor 3 en 4 

Zwemmen voor 4-5-6 

5 april Vastenvoettocht voor 5 en 6 

Musical voor 3 en 4 

 

 

1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen. 

2. Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt. 

3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij! 

4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest 

wordt. 
 


