
 
 
 
  

 

nieuwsbrief  5 februari 2021 

 

Proficiat 

Overlopend van trots en vreugde meldt Juf Eline ons de geboorte van Fonne. 
Dat ze even haar handen vol heeft en nog niet onmiddellijk de pluswerking 
heropneemt zat uiteraard in haar planning. De hele schoolgemeenschap 
wenst het hele gezin veel moois toe! 

 

Antipestweek 

Volgende week plaatsen we opnieuw de spots hierop. Dagelijks 
hebben we een kleur en een themazin. In de klassen wordt dit 
verwerkt tot een uniek blad en alle blaadjes samen zullen in de 
hal achter de turnzaal aan een boom verschijnen. Kinderen 
kunnen ook dagelijks dat kleuraccent in de kleding tonen.  

 

 

Maandag: blauw: pesten is niet ok. 

Dinsdag: groen: ik praat erover als pesten me verdrietig maakt. 

Woensdag: rood: ik sluit niemand uit. 

Donderdag: paars: ik zal altijd proberen op te komen voor wie gepest wordt. 

 

De dikketruiendag 

Dinsdag 9 februari mag je een extra trui 
aantrekken. Of misschien doe je dat uiteraard 
al nu we constant de klas verluchten in deze 
virustijden. Dinsdag geven we binnen het 
jaarthema, met nu even energie in de kijker, de 
truien toch een extraatje. Nog even een 
verrassing.  

 

 



 

 

Proficiat (bis) 

Vorige week was het Schrijf-ze-VRIJdag. In 
samenwerking met Amnesty International, en na 
een aantal lessen rond mensenrechten werd er in 
het vijfde en het zesde flink brieven geschreven naar 
presidenten, koningen en ministers. Al die zorg voor de medemens verdient 
een applaus. Het enthousiasme van de groep kan je bekijken op de blog van 
het zesde: 

https://degazetvanzes.blogspot.com/ 

 

Carnaval 

Joepie en helaas: gemengde gevoelens in deze tijden. Helaas kunnen en 
mogen we dit jaar geen wafels bakken en smullen. Toch proberen we er een 
leuke dag van te maken. De kleuters mogen ’s ochtends verkleed naar school 
komen.  

In de lagere school wordt er tijdens de middag niet geschminkt. De leerlingen 
mogen vanaf ’s morgens verkleed en geschminkt naar school komen.  ’s 
Middags verkleden kan ook.  In de voormiddag zijn er in de klassen nog wel 
les- en klasactiviteiten. Na de middag plannen we, als het weer wat meezit, 
toch een optocht naar het rusthuis. In klasgroepen achter elkaar, onder 
politiebegeleiding, gaan we niet binnen maar wel rond het woonzorgcentrum. 
Een dansje voor gebouw zodat de bewoners vanuit hun kamers toch een 
portie animatie en vreugde kunnen delen. 

 

Enkele data tussen krokus en Pasen: 

 

1 maart: personeelsvergadering en dus geen naschoolse opvang. 

15 maart wordt een gewone lesdag! De studiedag van de 
scholengemeenschap die dan voorzien was, verschuift coronagewijs naar 
volgend schooljaar. 

https://degazetvanzes.blogspot.com/

