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CARNAVAL op vrijdag 9 februari 
Alle kinderen kunnen vanaf ‘s morgens verkleed naar school komen. 
Denk eraan : geen wapens, geen confetti, serpentines mogen wel gebruikt worden in de stoet, geen 
maskers tenzij het een zelfgemaakt masker is.    
 
Echte koks komen wafels bakken.  Alle kinderen krijgen een wafel én een drankje aangeboden van 
de school. We stellen een smulbeurt op. De leerlingen van het zesde leerjaar helpen bij de 
bediening. SMAKELIJK !    
                                          
 
In de namiddag organiseren we weer een stoet. Onder politiebegeleiding zal de stoet de drie scholen 
van St.-Lenaarts aandoen. Alle ouders worden uitgenodigd het spektakel te bewonderen langs het 
parcours. 
De stoet vertrekt om 13.15u aan school « in ‘t Groen » om via de Leopoldstraat en Processieweg 
langs de Dorpsstraat en de Kerkstraat naar « de Schakel » te gaan. Om 13.35u sluiten de kinderen 
van de Schakel mee aan. Verder gaat de stoet via het pad naast het voetbalveld naar « de 
Leonardusschool ». In de Dorpsstraat sluiten ook weer deze kinderen aan. Samen komen we dan op 
het pleintje tegenover de kerk alwaar UNIZO onze kinderen zal trakteren op een koek. 
De stoet vervolgt zijn weg.  De Schakel zal terug aan de school zijn tijden 14.35u. 
 
Om deze leuke dag af te sluiten, wordt er door het oudercomité warme en koude chocomelk + 
koffie en thee uitgedeeld. 
Hierbij zijn alle kinderen met hun ouders/grootouders uitgenodigd om gezellig iets te komen 
drinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gedichtendag 
 

Ik wil zo 
Ik wil zo sluw zijn als een vos 

Zo sterk als een beer 

Zo sierlijk als een paard 

Zo speels als  een hond 

Zo schattig als  een konijn 

Ja, dat wil ik zijn ! 

Zo slim als  een uil 

Zo handig als  een aap 

Zo groot als  een giraf 

Of nee, zo klein als  een muisje 

Dat trippelt naar zijn huisje ! 

Och laat dat maar 

Ik blijf wel gewoon mezelf ! 

Blijf gewoon jezelf 

Jij bent uniek zo als jij bent 

Jij bent jij en niet als zij 

 

Mare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekenen is leuk, tekenen is fijn 
Ik maak een tekening 
Wat zou het zijn 
Een schip of een vliegtuig 
Een auto of een fiets 
Het wordt een landschap 
Of anders niets 
 
Jens

 

Belangrijke data 
20 februari  personeelsvergadering : geen nabewaking 
22 februari   zwemmen K3 
28 februari  pedagogische studiedag : kinderen vrijaf 
1 maart  zwemmen K3 
2 maart  wintersportdag 
8 maart  zwemmen 4de, 5de en 6de leerjaar 
12 maart  papaweek in de kleuterschool 
13 maart  vergadering oudercomité 
   Medisch onderzoek 3de leerjaar 
15 maart  zwemmen 4de, 5de en 6de leerjaar 
17 maart  Lentefeest Vrijzinnige Jeugd 
19 maart  vaderdag 
22 maart  zwemmen 4de, 5de en 6de leerjaar 
   Personeelsvergadering : geen nabewaking 
25 maart  « ontbijt » georganiseerd door het oudercomité 



 

Bericht van het oudercomité 
 
Dag allemaal, 
 
Jullie brood is gebakken,…. meer bepaald op zondag 25 maart 2018. 
Het oudercomité organiseert dan hun jaarlijks ontbijt.  Dat gaat er elk jaar in als koek. 
 
De inschrijvingsformulieren, die als warme broodjes over de toonbank gaan, zullen jullie na de 
krokusvakantie ontvangen, maar hierbij al even de aankondiging. 
 
We zien liever een brood in de zak dan een pluim op de hoed, daarom vragen we voor volwassenen 
en kinderen van de middelbare school een inkom van € 9,-, voor kinderen van de lagere school € 6,-, 
en voor kinderen van de kleuterschool € 4,- . 
De gezelligheid krijgen jullie er gratis bij. 
Kinderen onder 2,5 jaar zijn bij Sint-Joris in de kost en hoeven niet te betalen. 
Maar het moet geweten zijn: de opbrengst gaat volledig terug naar de kinderen in verschillende 
vormen. 
 
Wij gaan jullie opnieuw een aangename ochtend bezorgen. 
Schrijf dus de datum alvast in jullie agenda dan zitten jullie niet met gebakken peren.  
De aanwezigen zullen zeker de tafel, mét gebakken spek en eieren, eer aandoen. 
 
Het oudercomité 
 
 
 
                                               
 
 

 

 

 
 


