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Fluo-week 
Glitter en glorie? Toch bijna. Wie opvalt in het verkeer, straalt door de veilige keuze. Van 24 
tot 28 januari hopen we de hele school nog meer te laten opvallen. Tijdens die fluo-week tellen 
we iedere dag in alle klassen wie er met fluo-vestje naar school komt. Die cijfers zetten we om 
in procenten die in het heerlijkste geval je klas de fluo-beker bezorgen. Meedoen! 
Op 28 januari maken we eveneens die bijzondere klasfoto. Alle fluo-kledij mag dan nog meer 
reflecteren. 
 

Nieuw telefoonnummer 
Noteer even dit nieuwe nummer van de school: 03.203.22.62. 
Na een overgangsperiode waarin het vorige nog even meegaat, wordt dit het nummer voor 
dringende vragen of mededelingen. Wie voorlopig via dit nummer niet te bereiken is, is onze 
directeur Stef Lambrechts. Wegens ziekte is hij afwezig. We wensen hem snel beterschap en 
opnieuw achter de schooltelefoon. 
 

Natuur in de poëzie 
Op 27 januari start de poëzieweek. Het thema dit jaar is natuur. Wij vinden het alvast een 
mooie combinatie. André Sollie geeft al een voorzet (en dan mag er in de klassen nog heel veel 
moois passeren). 
 
Een wit konijntje, lief en zacht. 
Tralala, met lange oren... 
Ik wil dat het nog deze nacht 
- vier witte pootjes - wordt geboren. 
 
Een konijntje? Je vergist je, schat. 
Een eekhoorn met een rode staart! 
Dat hadden we toch afgesproken? 
Ik wil dat je een eekhoorn baart. 
(uit "Konijntjesbrood") 
 
 

Auteurslezingen 
Helaas gaan de auteurslezingen - die allemaal in januari gepland waren - niet door. De 
bibliotheek probeert die ontmoetingen later dit schooljaar toch nog mogelijk te maken.  
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Gezondheidsbulletin 
We zijn zeer verheugd om nu nog even te kunnen melden dat er op school op dit ogenblik 
geen klassen met opvallende coronabesmettingen zijn. De enkele individuele zieken wensen 
we snel beterschap. Voor de school: gezond blijven en mooi blijven genieten van de lessen! 

 
Het oudercomité zit niet stil 
Enkele maanden geleden ontving u de vraag om een enquête rond de werking van het 
oudercomité in te vullen. We waren blij te lezen dat jullie heel tevreden waren over onze 
werking. Het stimuleert ons om op hetzelfde pad verder te gaan. Maar, we gingen ook aan de 
slag met jullie suggesties. Zo werken we binnenkort enkele activiteiten uit rond verkeer en 
doen we voorstellen om de schoolomgeving veiliger te maken. We werken ook opnieuw mee 
aan de week rond pesten. 
Ondertussen ontving u ook een uitnodiging voor twee van onze volgende activiteiten: de 
online bingo (op 29/1) en ons drive-in ontbijt (op 20/2). Inschrijven kan nog altijd via het 
ouderplatform (tot 21/1 voor de bingo, en 4/2 voor het ontbijt). De link van het inschrijfbriefje 
op het ouderplatform even kwijt, geen probleem, inschrijven kan ook 
via oc_desleutelbloem@hotmail.com 
Voor het ontbijt mogen we opnieuw rekenen op de gulle sponsoring van onze lokale handel. 
Dankjewel alvast aan Molenhof, Van Opstal, Joosen, Meeusen, De Schandpaal, AVEVE Brecht, 
Delhaize, Augustijns, Van Ballaert, 't Pleintje, Drankenhandel Guy, Carré Confituur, Carrefour, 
Leonidas. Fantastisch en hartverwarmend om wederom steun te krijgen. Onze ontbijttassen 
zullen weer veel lekkers van binnen bevatten en heel mooi langs de buitenkant zijn. 
 
Tenslotte, wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten: volg ons op                             
Facebook (https://www.facebook.com/ocdesleutelbloem) of                                          
instagram (https://www.instagram.com/ocdesleutelbloem/) 
en vergeet niet langs onze trooper pagina te passeren als je online aankopen doet 
(https://www.trooper.be/ocdesleutelbloem).  
En, heb je een suggestie, vraag of opmerking, laat het ons weten! We gaan er graag mee aan 
de slag. 
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