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Chocoladeverkoop ouderraad
Deze week kregen jullie reeds de brief van de chocoladeverkoop mee naar huis. We bezorgen deze nu
ook graag digitaal in bijlage. De opbrengst van deze verkoop gaat naar extra zandbakgerief voor de
kleuters en nieuw educatief speelgoed voor de kinderen van de lagere school.
Lenteboeken
Je kan nog steeds de lentevakantieboeken bestellen. Ze worden gratis thuisgeleverd! Bestel ze
eenvoudig online via de webshop. Gebruik bij je bestelling zeker de unieke schoolcode A61145 als
promotiecode. Zo steun je onze school ook.
Kleuterschool
* Vosjesklas: Na de krokusvakantie starten we met onze Vosjesklas. Welkom aan onze nieuwe vriendjes!
De nieuwe instappers mogen de eerste week (22 t.e.m. 26 feb.) naar onze klas komen vanaf 8.25 uur.
De eerste dagen zullen we vooral werken rond het leren kennen van elkaar en onze school. Ik heb er
alvast zin in! Groetjes, juf Isaura
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Onze kleuters hebben deze week carnaval gevierd in de klas. Hier
en daar vlogen er weleens wat confetti of serpentines in de lucht. Wat hebben we hard gedanst en
plezier gehad! Ook was er heel de week sneeuw te zien buiten. In de klas hebben we
geëxperimenteerd met sneeuw en ijs. We hebben er zelfs mee geschilderd. Dat was gek! :-) Volgende
week kunnen we genieten van een weekje vakantie. Fijne vakantie allemaal!
* Muizen- & Berenklas: Wat hebben we goed gevierd! We dansten, zongen, knutselden, we kregen een
lekkere wafel... Het was echt supertof! Nu kunnen we eventjes genieten van een weekje vakantie.
Na de vakantie komen we helemaal terug uitgerust naar ons klasje. Dan werken we rond de liefde in
klas. We gaan het hebben over verliefd zijn en elkaar graag zien. Als jullie prentenboeken hebben die
passen in dit thema, mag je ze altijd meebrengen.
In de Berenklas komt op maandag en dinsdag juf Lotte stage lopen.
* Kikker- & Varkentjesklas: Wat was het weer plezant om ons te verkleden. Voor onze kleuters toch altijd
weer een feest. Dit jaar geen pannenkoeken maar van de wafels konden we zeker ook genieten. Verder
hebben we nog veel sneeuwpret gehad en deden we spelletjes in de klas.
Wiebelende tanden: we komen het weer vaak tegen. Dus tijd om ons gebit eens (corona-proof) van
dichtbij te bekijken. Na de vakantie starten we dan ook met het thema “Tanden”. Wie gipsafdrukken
heeft van tanden, mag deze meebrengen. Ook verzamelen we bijna-lege tubes van verschillende
soorten tandpasta, zodat we hiermee een geurspelletje kunnen doen. Deze mogen in een plastic zakje
meegebracht worden. Maar eerst genieten van een fijne vakantie!
Lagere school
* ALGEMEEN: Vandaag krijgen de leerlingen van het 1ste t.e.m. het 5de leerjaar de brief van de
oudercontacten mee naar huis. Gelieve deze in te vullen en na de vakantie terug te bezorgen aan de
klasleerkracht. Wanneer je geen oudercontact wenst, mag je het invulstrookje blanco laten maar wel
voorzien van je handtekening.
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* 1ste leerjaar: De voorbije weken leerden we weer heel veel nieuwe dingen en deden we veel toffe
activiteiten. Nu is het tijd om eventjes te genieten van een weekje vakantie. Meteen na de vakantie
staan er leestoetsen gepland. Probeer dus nog wat te oefenen. Dit kan zeker met je 'carnaval-leespad'.
Fijne vakantie, kapoenen!
* 3de leerjaar: Joepie, we mogen met het derde leerjaar na de krokusvakantie gaan zwemmen! Er zijn
telkens twee klassen die mogen gaan. We verwachten dat ze die dag hun zwemzak (twee handdoeken
+ zwempak/broek) bijhebben. De zwemkalender wordt vandaag meegegeven met je zoon of dochter.
* 5de leerjaar: De meeste leerlingen staan al ver met hun spreekbeurt en sommige hebben alles al
uitgeschreven. Goed bezig allemaal! Je hebt nog tot maandag 22 februari om jouw versie in het net te
maken. Na de vakantie starten we met het maken van een spiekbriefje met sleutelwoorden en gaan we
de hoofdstukken uit het hoofd leren. Vergeet zeker niet om je materiaal voor het naaiatelier mee te
brengen, dit hebben we direct maandag nodig. We wensen jullie een fijne vakantie toe! Genieten
maar!
* 6de leerjaar: In bijlage kunnen jullie de brief van het groot college vinden. Deze werd ook reeds
meegegeven met de leerlingen zelf. Fijne vakantie!
Agenda
* 15 – 21 februari 2021: Krokusvakantie
* 22 februari 2021: Instapdag
* 23 februari 2021: Zwemmen 3A en 3B
* 25 februari 2021: Geen avondstudie – PV

