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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  € 3 150  gaat naar de vereniging  ‘Hart voor Research Aalst’ 
 
 

Inschrijvingen 2019-2020 
Heel de maand januari  kunnen broertjes en zusjes geboren in 2017 ingeschreven worden in het 
instapklasje voor het schooljaar 2019-2020.  
Gelieve hiervoor even een afspraak te maken met juf Ans op het nummer 03/313 98 62. 
Vanaf 1 februari kunnen de nieuwe kleuters ingeschreven worden.  
 
 

Donkere dagen 
Als zwakke weggebruiker is het belangrijk om op te vallen. Alleen met 
fluokledij ben je opvallend. Zeker nu de donkere dagen nog even blijven 
voortduren. 
We willen iedereen die naar school komt, aanraden om het fluohesje te 
dragen. Is jouw hesje te klein, stuk of kwijt, aarzel niet om een nieuw hesje 
aan je leerkracht te vragen. 

 
 

FLUO = KOEL              FLUO = GOED               FLUO dat MOET 
 
 

OPEN-klasdag 
Onze leerlingen en leerkrachten willen tonen waaraan ze in de klas werken. Daarom nodigen we alle 
ouders uit in de school om eens een « les » van dichtbij mee te beleven. 
Jullie worden uitgenodigd op woensdag 30 januari 2019 om langs te komen. 

Van 9 -10 u: eerste en tweede leerjaar 
Van 10 u 40- 11 u 40: vierde en vijfde leerjaar 
Het derde en zesde leerjaar houdt geen open klasdag o.w.v. afwezigheid wegens ziekte 
van de klasleerkrachten. 

 
 



 

Naar het middelbaar onderwijs 
We melden alvast dat de jaarlijkse info-avond van het CLB over het secundair onderwijs op 29 januari 
zal plaatsvinden.   Deze gaat door in het Gemeenschapscentrum  Jan Van Der Noot te Brecht om 20u. 
Deze datum kan alvast op de kalender aangekruist 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! 

 
 

Dikke-truien-dag op dinsdag 12 februari voor de lagere school 
Smeer je kuiten in voor het klimaat! Te koud? Te nat? Teveel wind? Komaan! Voor de 15e editie 
van Dikketruiendag zetten wij de fietsers op kop. Als Vlaanderen massaal de fiets neemt, dan 
daalt de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen en is er ook minder lawaai.  Je komt 
monter en ontspannen toe op school. Vaarwel aan zorgen over een parkeerplaats! Je spaart 
flink wat centjes, en fietsen is gezond.  
 
     

 
 

  



 

Scholen judo kampioenschap 16/1/2019 
Judoclub Hirano is met een 10-tal leerlingen van de Schakel en Klavertje 3 afgezakt 
naar Hasselt voor het judo scholenkampioenschap. Het was spannend, want voor 
iedereen was het de eerste keer. Het was geen school dus we konden goed op tijd 
vertrekken. Eerst naar de weging en daarna was het een massatraining voor iedereen. 
Daarna met Ilse Heylen (Olympische medaillewinnaar van 2012) op de foto. 
Proficiat aan alle deelnemers!! 
 
 

Grootouderfeest in de kleuterschool:  

dinsdag 12 en donderdag 14 februari 
Thema Liefde voor …. (Liefde voor elkaar, familie, huisdier, knuffel, snoepjes, reizen, 
muziek,… ) Kortom alles waar je vrolijk van wordt. 

Alle grootouders zijn welkom! 

 

  

 

 

  
  
  
  

Facultatieve verlofdag 
Op 4 februari 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. 

 

 

 



 

Belangrijke data voor de volgende maanden: 

 29 jan Oudercomité gaat niet door: is verplaatst naar 5 februari 
Info-avond door het CLB voor de kinderen die volgend jaar naar het 
middelbaar gaan in Jan Van Der Noot te Brecht 

 30 jan Kijkdag voor L1 – L2 – L4 – L5 
Extra turnen voor L1 – L2 –L4 – L6 
Fruit van het oudercomité wordt mee naar huis gegeven. 
(bloedappelsien) 
 Gelieve zelf fruit mee te geven. 

 31 jan zwemmen voor L4-5-6 

 1 febr Start inschrijvingen nieuwe leerlingen 

4 febr Geen school !! Vrije dag !! 

 5 febr 20u oudercomité 

 7 febr L3 en L4: auteurslezing 
zwemmen voor L4-5-6 

11 febr L1 en L2: toneel 
Namiddag: generale repetitie grootouderfeest 

12 febr LS: dikke truiendag 
KS: grootouderfeest 
Geen nabewaking !! School sluit om 15u30 

13 febr Geen school !! Pedagogische studiedag !! 

14 febr KS: grootouderfeest 
zwemmen voor L4-5-6 

15 febr L6 gaat naar VITO 
Fruit van oudercomité 

18 febr L1: auteurslezing 
Bibbezoek 

19 febr L2: auteurslezing 
20u schoolraad te Overbroek 

21 febr L5 en L6: auteurslezing 
L1/2/3: Ballet van Vlaanderen 
zwemmen voor L4-5-6 

26 febr Geen turnen voor L1/2/4/6 
L3/4: toneel 

28 febr Kijkdag in de instapklas 
zwemmen voor L4-5-6 

 1 maart Carnaval op school 
Anti-pestdag 

 



 

  
  
  
 
 

 

 


