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De jonge wolf 
 
Kom, laat mij los, laat mij lopen, 
ik vind de weg wel door het bos. 
Mijn hart is sterk, mijn oog is open. 
Kom, laat mij lopen, laat mij los. 
 
Vrees je dat ik de weg niet vind, 
mijn vrijheid al te duur zal komen? 
Jij vader was ook eenmaal kind, 
en toch ben jij ook weggelopen. 
 
Kom, laat mij lopen, laat mij los. 
    Jan van Nijlen 
 

Fluo-week 
Goede gewoontes moet je niet alleen onderhouden, je mag ze zelfs koesteren! Volgende week 
is onze fluo-week. Van 21 tot en met 25 januari gaan we iedere dag tellen welk percentage 
leerlingen er in iedere klas een fluo draagt. De resultaten worden omgerekend en gekleurd in 
flessen gegoten. Op vrijdag nemen we foto’s van alle klassen met wat ze aan fluo droegen bij 
het naar school komen : niet meebrengen dus, aantrekken. Wie wint de fluo-beker? 
 

Schrijf je in voor het ontbijt 
Voor het tweede jaar op rij hebben we als Oudercomité de Brechtse handelaars goed warm 
gekregen voor het verrijken van het ontbijtbuffet op zondag 17 februari. En het mag gezegd, ze 
zijn erg gul geweest waardoor we jullie een zeer gevarieerd en uitgebreid buffet mogen 
voorschotelen. Meer nog, zo zijn we zeker van een mooie opbrengst. Goed voor nuttige extra's 
voor jullie kinderen. Begin maar al te watertanden en schrijf in voor 1 februari. De brief 
hiervoor mocht je al ontvangen. Mocht je de brief niet onmiddellijk vinden, stuur gerust een 
mailtje naar oc_desleutelbloem@hotmail.com 
 

ROOD 
Maandag 21 januari gaan de leerlingen van vijf en zes naar deze theatervoorstelling van 
theaterwerkplaats Het Gevolg, aangevuld met zijn ‘Dunne Vellekes’.  Dat alleen al! Met een 
geestensturende sjamaan en mensen vol verhalen over ervaringen uit hun eigen leven belooft 
dit bijzonder te worden. 2,5 euro toegangsprijs komt op de schoolrekening. 



 

 

Guy Didelez op bezoek 
Bovendien worden de leerlingen van de derde graad ook nog eens uitgenodigd door de 
bibliotheek om kennis te maken met auteur Guy Didelez. Dat hier straffe verhalen zullen 
verteld worden, daarvan zijn we zeker. Bedankt bib. 
 

Poëzieweek start op gedichtendag 31 januari 
Ook deze themaweek ligt weer voor ons, thema : « VRIJHEID ». Eigenlijk mag een gedicht iedere 
dag. Niet alleen aan het begin van een nieuwsbrief : er volgen er zeker meer. Doe mee! 
 

Een gezonde geest in een gezond lichaam 
Aan beide kan een gezonde voeding bijdragen. Iedere maand willen we met de school door een 
kleine actie hieraan even extra aandacht schenken. Op 31 januari mogen alle leerlingen hun 
tanden in een lekker appeltje (geschonken door de school) zetten. Smakelijk. 
 

Facultatieve verlofdag 
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. 
  

Inschrijvingen voor 2019-2020 
Zoals u weet geldt er in onze school een beperking op het inschrijvingen van leerlingen. In de 
kleuterschool is er een beperking tot maximum 25 leerlingen per geboortejaar. Er zijn een 
aantal uitzonderingen voorzien. Voor meer info kan u best contact opnemen met de directie. 
De inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 voor nieuwe leerlingen starten op 1 februari 
2019. De kleuters van geboortejaar 2017 kunnen vanaf dan ingeschreven worden. Voor broers 
en zussen is er een voorrangsperiode: voor inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 krijgen 
ouders die reeds kinderen op school hebben voorrang om broertjes en zusjes in te schrijven 
vanaf 7 januari tot 31 januari. Spreek gerust een van de juffen of meesters aan om een afspraak 
te maken. 
Leerlingen die al ingeschreven zijn, blijven vanzelfsprekend ingeschreven. Via een strookje in 
juni bevestigen zij hun inschrijving voor 2019-2020. 
Vanaf 1 februari kan worden ingeschreven door alle nieuwe leerlingen (kleuters en leerlingen 
lagere school).  Kleuters geboren t.e.m. 24 november 2017 kunnen worden ingeschreven voor 
schooljaar 2019-2020. Kleuters geboren van 25 november tot 31 december 2017 kunnen 
worden ingeschreven voor schooljaar 2020-2021.  
Let op: het totaal van 25 leerlingen kan niet worden overschreden.  Ook al is de instapdag nog 
veraf: het is dus belangrijk om kleuters van geboortejaar 2017 nu al in te schrijven. 


