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Actie « Warmste Week » 
Vooreerst willen wij alle ouders, grootouders, vrienden en sympathisanten bedanken voor de bijdrage 
tijdens de acties voor « de warmste week » in onze school. 
Het opgehaalde geld, een bedrag van  €   4560  gaat naar de verenigingen Klara Fey Unit 2, MS-liga en 
Villa Max. 
 
 

Inschrijvingen 2020-2021 
Heel de maand januari  kunnen broertjes en zusjes geboren in 2018 ingeschreven worden in het 
instapklasje voor het schooljaar 2020-2021.  
Vanaf 1 februari om  9 uur kunnen de nieuwe kleuters ingeschreven worden.  
 
 

Mos (milieu op school) 
In De Schakel kan je terecht om je lege inktcartridges van printers én lege batterijen te 
deponeren. De verzameldozen staan in de inkomhal aan de refter van de lagere school en achter 
de poppenkast in de kleuterschool. 
 

Samen zorgen we voor een schoner milieu! 

 
Recycleren en hergebruiken! 

 
 
 

Scholen judo kampioenschap  
Op woensdag 22 januari vond in de provincie Limburg het MOEV Scholenkampioenschap Judo plaats. 
Het was een schot in de roos. Zo’n 320 leerlingen van de basisscholen en het secundair onderwijs 
tekenden present in Sporthal Alverberg, aan de Herckenrodesingel in Hasselt. Een jaarlijkse traditie 
die opnieuw aan belangstelling wint, want dit is reeds de derde keer op rij dat het deelnemersveld 
opnieuw uitbreidt. Direct na de school vertrokken we (Kaat, Kobe, Lars en Indra) richting Hasselt. 
Europees en Vicewereldkampioen Matthias Casse verzorgde de 45-minuten durende warm-up van 
die jonge wolven. Ook dat had een extra aanzuigeffect. Het leek wel een tweede fandag voor de 
topatleet want heel veel kids wilden met hem op de foto.  
Al gauw waren onze judoka’s aan de beurt. Ze deden allemaal hun best om een goed plaatsje 
op het podium te veroveren.  



 

 

En met de kers op de taart  winnen ze het ploegenkampioenschap voor de basisscholen. Een 
dikke proficiat!!! (De beker is nog onderweg) 
 

 
 
      
 

Facultatieve verlofdag 
Op 31 januari valt de tweede, en laatste, zelfgekozen verlofdag. Dat betekent eveneens 
dat we reeds halfweg de lange periode van Kerstmis naar carnaval zitten. Wat raast het 
schooljaar ons vooruit. 
 
 

Nieuws vanuit het oudercomité 
Op zondag 16 februari gaat het jaarlijks ontbijt van het oudercomité op school door. 
Voor een heel democratische prijs kan je genieten van een heerlijk ontbijt. 
Je kan hier nog steeds voor inschrijven via bijgevoegde brief. 
 
 
 
 

 



 

 

Carnaval in de school 
We vieren carnaval op vrijdag 21 
februari 2020. Onze kinderen 
kunnen van ’s morgens verkleed 
naar school komen. In de loop van 
de voormiddag bakken enkele 
vrijwilligers wafels en komen alle 
kinderen in de refter smullen van 
een wafel.  
Mmmmmm dat wordt weer lekker! 
In de namiddag organiseren we een stoet. We komen met de twee andere scholen samen 
aan de kerk waar de stoet tegen 13.50u vertrekt. We wandelen, onder politiebegeleiding, 
doorheen de Dorpsstraat tot aan de verkeerslichten van de Hoogstraatsebaan (Baaneind). 
Hier keren we om en stappen terug naar de kerk. 
Van de kerk stappen we verder naar St-Lenaartshof. Daar lopen we een korte modeshow 
voor de ouderlingen. 
De ouders van het oudercomité trakteren na afloop iedereen op chocomelk onder het afdak 
in de lagere school. Allen daarheen. 
We denken aan het milieu en daarom gebruiken we geen confetti en serpentines. Uiteraard 
zijn wapens (nepwapens) verboden. 
 
                                          
 
Om ook de jongste kleuters de kans te geven om mee te gaan, hebben we jullie hulp nodig. 
We zijn namelijk op zoek naar bolderkarren, fietskarren, bakfietsen, dubbele buggy’s… om 
de jongste kleuters in te vervoeren.  Heb je thuis een dubbele buggy/kar laat het ons dan zo 
snel mogelijk weten via onderstaand strookje.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ik, ______________________________ ouder van _____________________ uit klas 

_______heb een buggy/kar waarin ongeveer ___ kleuters in kunnen zitten en kan deze op 

school bezorgen. 

 

Ik, ____________________________ ouder van ____________________ uit klas ____ 
 
wil meegaan in de stoet en een bolderkar, … trekken. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Belangrijke data: 

 28 jan L3 + L4: toneel 

 29 jan L1 + L2: toneel 

 30 jan KO: 9u-10 u : kijkdag 
 zwemmen voor L4-5-6 

 31 jan Geen school: vrije dag ! 

 1 febr Start inschrijvingen nieuwe leerlingen om 9 u 

 4 febr 20u oudercomité 

 6 febr LS: Schoolconcert gesponsord door het oudercomité: waarvoor 
dank ! 
zwemmen voor L4-5-6 
Geen nabewaking !! School sluit om 15u30 ! 

7 febr L4 -5-6 : schrijf-ze-vrij op school. 

10 febr Bib 

11 febr L5: medisch onderzoek 

13 febr zwemmen voor L4-5-6 

14 febr L6: auteurslezing 

16 febr Ontbijt van het oudercomité 

17 febr L2: Megaspelenpaleis 
L4: medisch onderzoek 
L5: auteurslezing 

18 febr L2: auteurslezing 

20 febr Kijkdag in de instapklas: 11u -12 u 
L3-4: auteurslezing 
K2 + K3: toneel 
zwemmen voor L4-5-6 

21 febr Carnaval op school 
Anti-pestdag 

 

 
 
 


