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Code oranje 
Zelfs met het risico te moeten horen dat dit al "oud nieuws" is, melden we toch graag dat 

vanaf zaterdag 19 februari voor de scholen coronacode oranje geldt. De kinderen moeten 

dan geen mondmasker meer dragen. Verder blijven we voorzichtig. Omdat alle inspanningen 

ons naar deze heuglijke stap geleid hebben, willen we zeer gemeend iedereen nog eens 

danken voor alle moeite en medewerking hierbij! 

 

Krokusverlof 
Van 26 februari tot 6 maart mag iedereen thuis blijven, de krokussen bewonderen, of 

uiteraard andere mooie activiteiten plannen. Op 7 maart ontvangen we jullie graag terug op 

school. 

 

Vergaderen 

Onmiddellijk na het krokusverlof, op dinsdag 8 maart, is de volgende vergadering voor de 

leerkrachten. Zeker onthouden dat er dan geen naschoolse opvang is. 

 

Plons 
Vanaf 8 maart duiken de leerlingen van vier, vijf en zes het zwembad in. De beurten die op 

jullie jaarkalender staan worden nog aangevuld met vier inhaalbeurten (17 mei, 31 mei,        

7 juni en 14 juni). Zo komen we aan een volledige reeks en wie weet een volgend 

zwemdiploma!  

 

Carnaval 
Blij dat het mag? Voor ieder wat wils! We houden vanaf 21 februari een gekke week met 

elke dag een andere blikvanger. Op vrijdag 25 februari sluiten we dan deze periode op een 

feestelijke manier af.  Iedereen die dit wenst mag verkleed naar school komen en zo de hele 

dag rondlopen. Verkleden hoeft geen geld te kosten. Creativiteit en enig knutseltalent levert 

vaak zeer originele successen op. Vrijdagnamiddag gaan de derde kleuterklas en de klassen 

van de lagere school samen in een optocht naar het rusthuis. Daar volgt een rondedansje om 

het huis. Denk eraan dat geweld en wapentuig niet echt feestelijk is. Dat niet dus. 

Het zesde leerjaar verheugt er zich al op om voor de hele school wafels te bakken. Veilig met 

elektriciteit en eveneens in het gezond opdienen. Om van te smullen! 
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DE GEKKE WEEK 
 

  
  MAANDAG 21/2   

    GEKKE SCHOENEN 

    EN SOKKENDAG            DINSDAG 22/2 

                                  GEKKE  HOEDENDAG 

 
     WOENSDAG 23/2 

     GEKKE HARENDAG 
               DONDERDAG 24/2 

                                                           GEKKE BRILLENDAG 

             

 
VRIJDAG 25/2 

CARNAVAL 

VERKLEDEN MAAR ! 
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