
                                                                                               22 februari 2019 
 

                                                                   
NIEUWSBRIEF 

GBS DE SCHAKEL 

 

 

 

 
Carnaval in de school 
We vieren carnaval op vrijdag 1 maart 2019. Onze kinderen kunnen van ’s morgens verkleed naar 
school komen. In de loop van de voormiddag bakken de leerlingen van het 6de leerjaar, met enkele 
vrijwilligers, wafels en komen alle andere 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 terug naar school. De kleuters blijven hier om nog carnavaldansjes te doen 
en de leerlingen van de lagere school stappen verder naar St-Lenaartshof. Daar lopen ze een 
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. 

 



 

 

Het ontbijt door het oudercomité 
Op 24 maart kunnen we weer volop genieten van een lekker ontbijt ons aangeboden door het 
oudercomité. Zet deze datum vast. Alle gegevens om in te schrijven komen binnenkort. 
 

Oproep aan al onze ouders 
Doe thuis de papiertjes al van de koeken die uw kind gaat eten én stop ze in een koekendoosje. 
Onze speelplaats zal er al een stuk fraaier uitzien. Het blijkt toch moeilijk voor onze leerlingen om de 
papiertjes in de vuilnisbakken te gooien. Misschien dat we zo de speelplaats wat properder houden. 
Alvast bedankt voor de inspanning die jullie hiervoor willen doen. 
 

Belangrijke data voor de volgende maanden: 

 26 febr LS: Geen turnen voor L1/L2/L4/L6 

 28 febr Kijkdag voor nieuwe kleuters in KO 
zwemmen voor L4-5-6 

 1 maart Carnaval + Anti-pestdag 

12 maart 20u oudercomité 

14 maart L6 bezoekt VTI Spijker 
zwemmen voor L4-5-6 

15 maart LS: wintersportdag: schaatsen + Kabouterbos 

18 maart Bibbezoek 

19 maart L2: Bezoek AVEVE 

21 maart K1: toneel 
LS: 10 u 40 Kangoeroewedstrijd 
zwemmen voor L4-5-6 
Geen nabewaking !! School sluit om 15u30 

22 maart L6 morse en zendapparaten 

24 maart Ontbijt door het oudercomité 

28 maart zwemmen voor L4-5-6 (laatste keer) 

29 maart L4/5/6: Opera van Vlaanderen 

1 april LS: rapport 

3 april LS: oudercontacten 

4 april Kijkdag voor nieuwe kleuters in KO 

22 april Paasmaandag 

23 april K1: Medisch onderzoek 
Geen nabewaking !! School sluit om 15u30 

 


