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Move tegen pesten
Onze school zal op vrijdag 18 februari meedoen aan de move tegen pesten. Daarom nodigen we alle
leerlingen die dag uit om naar school te komen in kleurrijke kledij. De kinderen worden ook
uitgenodigd om 4 stippen op hun hand te tekenen. Elke klas zal die dag de move tegen pesten leren
en een duidingsfilmpje hierover bekijken en bespreken. Hiermee willen we een signaal geven dat
pesten NIET ok is. Zet jij ook je 4 stippen al klaar?
Carnaval
De laatste week voor de krokusvakantie vieren we carnaval en daarom willen we graag het volgende al
meedelen:
Woensdag 23 februari wordt het startschot gegeven: voor de kinderen van de lagere school
organiseren we die dag een ‘gekke-hoeden/haren-dag’; de kleuters mogen verkleed naar school
komen.
Donderdag 24 februari mogen alle kinderen naar school komen met 2 verschillende schoenen.
Vrijdag 25 februari vieren we in de namiddag carnaval met de kinderen van de lagere school. Zij
brengen hun verkleedkleren mee naar school of gaan ’s middags naar huis om zich te verkleden.
Voor de kleuters is het de ganse dag ‘gekke-hoeden/haren-dag’.
Volgende week volgt nog meer info. We kijken er alvast naar uit!
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Mogen we vragen om de Stickies voortaan thuis te laten? Dit zorgt toch wel voor
conflicten tussen de kleuters onderling. Bedankt!
* Eendjesklas: Dinsdag en woensdag was juf Caroline nog ziek waardoor juf Inne nog even in onze klas
mocht staan. Donderdag was juf Caroline terug en wat was het een blij weerzien! We zijn nu helemaal
klaar voor om er in te vliegen met het thema ‘Carnaval’. Maandag krijgen we er ook nog een nieuw
vriendje bij in onze klas: Welkom, Deysi!
* Nijntjes- & Egeltjesklas: We gingen nog verder aan de slag met het thema ‘Lichaam’ en ‘Ziek zijn’. Er
werden nieuwe spulletjes in de klas gelegd en we hadden weer veel plezier. In de Nijntjesklas
knutselden we een dokterstas en schilderden we met onze handen en vingers. In de Egeltjesklas
mochten we ook schilderen met onze handen, wat een geklieder!  Op dinsdag genoten we van een
Tik Tak gespeeld door juf Isaura. Vrijdag kwamen Biba en Loeba nog even langs met een nieuwe
bewegingen. Volgende week werken we rond het thema ‘Carnaval’.
* Muizen- & Berenklas: De leukste week en vooral de leukste dag van heel het schooljaar komt er bijna
aan…. C A R N A V A L! Lees zeker de algemene uitleg i.v.m. carnaval want op woensdag 23/02 is het
echt groot feest en de dagen die dan volgen, mogen we elke dag een beetje anders komen.
Onze kleuters mogen vanaf nu maandag verkleedkleedjes mee naar de klas brengen, heel graag
voorzien van naam. (Attributen zoals toverstokjes, geweren… laten we thuis.) Zo kunnen ze zich naar
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hartenlust verkleden. Op dinsdag 22 februari geven we de kleedjes mee terug naar huis, zodat onze
kleuters ze zelf kunnen dragen tijdens ons groot feest!
* Kikker- & Varkentjesklas: 14 Februari vieren we het feest van Valentijn, een dag dat we niet alleen de
liefde vieren, maar ook de vriendschap. Toevallig is er in onze klassen véél vriendschap. Dat is een
bijzonder fijn gevoel, dat ook het kleurenmonster niet vreemd is. Dus hiermee gaan we volgende week
nog even verder om daarna over te gaan naar het thema ‘Carnaval’.
Lagere school
* 4de leerjaar: Het vierde leerjaar neemt deel aan een project van Kunst In Zicht. Daarvoor gaan we te
voet naar de Warande. Zorg zeker dat je een fluovest bij hebt.
* 4B - maandag 14/02  12.30 uur vertrekken op school.
* 4A - vrijdag 18/02  in de voormiddag
* 4C - vrijdag 18/02  12.30 uur vertrekken op school.
Op donderdag en vrijdag komt het CLB naar onze school voor een medisch contactmoment. Zorg
zeker dat je je turnkledij van school bij hebt.
Agenda
* 15/02/2022: Zwemmen 4B
* 17/02/2022: Geen avondstudie – PV
* 22/02/2022: Zwemmen 4A
* 23/02/2022: Carnavalbal KS
* 24/02/2022: Speelgoedmuseum Mechelen 4de lj.
* 25/02/2022: Carnaval LS – namiddag
* 28/02/2022 – 6/03/2022: Krokusvakantie
* 7/03/2022: Instapdag
* 10 & 15/03/2022: Oudercontacten 3de KS, 1ste t.e.m. 5de lj.
* 17/03/2022: Kangoeroewedstrijd LS
* 23/03/2022: Vergadering ouderraad
* 25/03/2022: Kijkdag instappers
* 28/03/2022: Geen avondstudie – PV

