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Na het kleutergrootouderfeest, de tweede en derde kleuterklas die daar bovenop nog een 
streep-toneelvoorstelling hebben bijgewoond, en de derde graad die schrijver Peter Vervloed 
op bezoek heeft gehad, is de periode Kerstmis-carnaval reeds meer dan half! 
 
 

Even herinneren 
Op dinsdagavond 30 januari is er een info-avond voor de ouders van kandidaat nieuwe kleuters 
die kunnen ingeschreven worden vanaf 1 februari. 
Op dezelfde avond is er de info-avond van het CLB rondom het middelbaar onderwijs. Alle 
betrokkenen hebben daarvoor reeds een uitnodiging ontvangen. 
Een dag later, 31 januari, is er een pedagogische studiedag: kinderen mogen die dag dus thuis 
blijven. 
Op 5 februari is er zoals op de jaarkalender staat geen naschoolse opvang.  
 
 

Frisgroen 
“Ruil grijs voor frisgroen” is op 6 februari het thema van de dikketruiendag. Kom die dag in je 
mooiste, kleurrijkste trui naar school! 
 
 

Vier stippen 
De schoolweek van 5 tot 9 februari is ook extra een week tegen pesten. Het kan niet anders dan 
dat de vier stippen al opgevallen zijn. Wat willen die stippenkleurders ? 

1. Ik vind pesten niet oké en ik zal er nooit aan meedoen. 
2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt. 
3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij. 
4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.  

Zeg nu zelf : als dat lukt, is die week een gigantisch succes. Doen dus, en nu reeds proficiat. 
 
 

Even geduld 
De leerlingen van zes zullen op 8 februari ‘s ochtends al een actieve inleiding krijgen om zich op 
te warmen voor “Even geduld”, een absurde, krachtige danstheatervoorstelling. In een luchtig 
jasje zullen ze op een speelse manier ontdekken dat een voorstelling je zelfs anders kan laten 
kijken. 2,5 euro belandt voor dit alles op de schoolrekening. 
 
 



 

Carnaval op school en in het rustoord  
Vrijdag 9 februari sluiten we de eerste korte periode van 2018 af. Het zesde leerjaar bakt en 
serveert in de voormiddag voor de hele school wafels. In de namiddag gaan we onder 
politiebegeleiding in een optocht naar het rustoord om de bewoners daar met een jeugdig, 
verkleed bezoek te animeren. De vaste afspraken blijven: geen confetti of oorlogsattributen. De 
lagere school verkleedt zich tijdens de middag, de kleuters mogen reeds ‘s ochtends verkleed 
komen. 

 
 

Van het oudercomité 
De kleuterschool bestaat dit jaar 10 jaar. Dat willen we als oudercomité niet zomaar laten 
voorbij gaan. We vieren mee, en dat met een gloednieuwe activiteit.  
  
Op 18/3 organiseren we een ontbijt op school.  
 We zijn op zoek naar: 

 Helpende handen, mensen die willen komen klaarzetten, opruimen, of tijdens 
het ontbijt zelf een shift willen komen helpen. 

 Ondersteuning (financieel of in de vorm van producten) van onze lokale 
handelaars (de sponsoring wordt uiteraard vermeld tijdens de activiteit). 

 Heel veel mensen die lekker komen eten en een heel gezellig moment beleven 
op school. 

Meer praktische informatie volgt, maar mocht je willen helpen, laat het ons zeker weten. 
 
 

Bestellen DVD grootouderfeest 
Het grootouderfeest was weer een groot succes. We zagen veel blije gezichten, blinkende 
oogjes van onze kleuters, en stralende grootouders. Wilt u ook graag thuis eens genieten van 
onze kleuters hun optreden in “10 om terug te zien”? Dan kan u een DVD van het 
grootouderfeest aankopen voor 6 euro per DVD. Vul onderstaand strookje in, en bezorg het 
samen met de centjes in een gesloten omslag ter attentie van mevr. Annemie, aan de 
klasleerkracht voor 8 februari.  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ouders van ___________________________________________________________  

in klas  ______ wensen ________DVD’s te bestellen (6€/DVD) 


