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Vrije dag 
 
Vrijdag 27 januari is het een schoolvrije dag.  
 

Kleuterschool 
 
* ALGEMEEN: * Wieltjesdag: Donderdag stond de wieltjesdag gepland. Door de gladheid en de 
smeltende sneeuw is deze jammer genoeg niet kunnen doorgaan voor onze kleinste kleuters. 
* Carnaval: Voor ons carnavalsfeest op woensdag 15 februari zijn wij op zoek naar helpende handen om 
pannenkoeken te bakken voor onze kleuters tussen 8.30 uur – 12.00 uur. Wie hiervoor zin en tijd heeft, 
mag een mailtje sturen naar het secretariaat. 
* Project: De weken voor de krokusvakantie werken we met de hele school een project uit. We zijn 
hiervoor nog op zoek naar (veel oude) witte lakens, doeken, restjes stof, oude sokken, nylonkousen en 
broekkousen. Alles is welkom, je mag het gewoon in onze klassen komen zetten. Alvast hartelijk dank! 
* Eendjesklas: Ook volgende week werken we nog wat verder rond het thema ‘Dit ben ik’. We zullen in 
de loop van de week ook van start gaan met het thema ‘Ziek zijn’.  
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Afgelopen week mochten we eens kiezen om in een ander klasje te gaan 
spelen. Wat vonden we dat leuk! Volgende week werken we verder met het thema ‘Mijn lichaam’ en 
‘Ziek zijn’. 
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken we echt rond het thema ‘Winter’. Zou het nog gaan 
sneeuwen? Wat gebeurt er als het vriest? We bouwen een iglo... Het wordt sowieso super leuk! 
* Kikker- & Varkentjesklas: De slakjes zijn terug in de vrije natuur, hopelijk vinden ze snel hun weg. Of 
traag... 
Spiegeltje spiegeltje aan de wand... Wat gebeurt er als twee spiegels tegenover elkaar staan? Of als we 
een spiegel in het midden van ons blad zetten? Dat gaan we de komende week ontdekken. Hebben 
jullie grote of kleine spiegels die wij mogen lenen? Dan mag je die mee brengen. Schrijf er wel goed 
de naam op zodat ze na het thema weer mee naar huis kunnen. Alvast bedankt! 
Denken jullie ook nog aan de doos met zakdoekjes? We kregen er al enkele binnen, maar onze 
voorraad is bijna op. 
 

Lagere school 
 
* 4A: We zijn zeer blij! We hebben voldoende ouders die op woensdag 25 januari de leerlingen naar 
het museum van Natuurpunt kunnen vervoeren. Dankjewel hiervoor!  
 

Agenda 
 
* 16 januari 2023: Start inschrijvingsperiode voor broers en zussen voor schooljaar 2023-2024 
* 24 januari 2023: Geen avondstudie – PV 
* 26 januari 2023: Rapport 2 
* 27 januari 2023: Vrije dag 
* 1 februari 2023: Instapdag 
* 3 februari 2023: Einde voorrangsperiode inschrijving broers en zussen voor schooljaar 2023-2024 
* 9 februari 2023: Geen avondstudie – PV 
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* 10 februari 2023: Kennismaking nieuwe gezinnen // Kijkdag nieuwe instappers 9.00 uur 
* 15 februari 2023: Carnavalbal KS 
* 17 februari 2023: Carnaval LS 
* 20 – 26 februari 2023: Krokusvakantie 
* 27 februari 2023: Instapdag 


