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Vrije dag 
 
Vrijdag 27 januari is het een schoolvrije dag.  
 

Kleuterschool 
 
* ALGEMEEN: Van 1 tot 17 februari werken we in de hele kleuterschool rond het thema 'Stofjes en zo!'. 
We starten het thema op woensdag 1 februari met een toneeltje. In de klassen zullen we eigen kleding 
en accessoires ontwerpen en zullen er klasdoorbrekende activiteiten gebeuren. 
Op vrijdag 17 februari om 13.30 uur zullen we dit thema afsluiten met een stoet waarin we onze eigen 
creaties tonen, gevolgd door een 'bal voor prinses carnaval' op de kleuterspeelplaats. Om 15.30 uur 
zullen we dit feest afsluiten. Wil je die namiddag een kijkje komen nemen? Dan nodigen wij jullie graag 
uit! Verdere info volgt nog in de volgende nieuwsbrief. 
Op woensdag 15 februari mogen de kleuters verkleed naar school komen, dan is het jaarlijkse 
kleutercarnaval. Ook hierover volgt nog verdere info. 
* Eendjesklas: Deze week gingen we al van start met het thema ‘Ziek zijn’. Volgende week werken we 
hier nog even verder aan maar vanaf woensdag starten we een project met de hele kleuterschool rond 
‘Stofjes en zo!’.  
We vieren volgende week ook nog de kleuters die jarig waren in januari met zelfgebakken wafels, 
cupcakes of koekjes.  
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week werkten we verder rond ‘Mijn lichaam’ en ‘Ziek zijn’. We tekenden 
onszelf op de spiegel, dat was fijn! Vanaf volgende week woensdag werken we met heel de 
kleuterschool rond het thema ‘Stofjes en zo!’. 
* Muizen- & Berenklas: Deze week vierden we de jarigen van de maand met een lekker tasje soep. 
Volgende week starten we ons project ‘Stofjes en zo!’ op. De ganse kleuterschool doet hieraan mee. 
Wij gaan werken rond sokken, schoenen en sjaals. Wij doen nogmaals een warme oproep naar oude 
witte lakens, doeken, sokken, restjes stof. De meegebrachte materialen mogen aan de klasjuffen 
afgegeven worden. Dankjewel alvast! 
* Kikker- & Varkentjesklas: Op dinsdag ronden we het thema 'Spiegels' af, want op woensdag stappen 
we met de hele kleuterschool in het thema 'Stofjes en zo!'. Onze kleuters gaan werken rond tassen en 
hoeden die we zelf gaan ontwerpen. Wie kapotte ballen, oude hoeden, restjes stof, knopen, wol of 
oude T- shirts heeft, mag die meebrengen. Wij kunnen er vast en zekers onze creativiteit op uitleven. 
 

Lagere school 
 
* Carnaval: Vrijdag 17/02 is het weer carnaval op school! De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar 
mogen die dag al verkleed naar school komen. De andere kinderen brengen hun kledij mee en kleden 
zich 's middags om. 
Ook de dagen voordien maken we er al een beetje feest van: 

 Maandag 13/02: Fluo-dag 
 Dinsdag 14/02: Rode-/hartjesdag (Valentijn)  
 Woensdag 15/02: Gekke brillendag //Carnaval KS 
 Donderdag 16/02: Gekke haren-/hoedendag 
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* 2A: Vrijdag 3 februari ben ik op bijscholing. Juf Elle komt mij die dag vervangen.  
* 5de leerjaar: We zijn gestart met de voorbereiding van de spreekbeurten. Deze zullen plaatsvinden 
de 2de week na de krokusvakantie. We volgen een stappenplan dat duidelijk beschrijft wat er van onze 
leerlingen verwacht wordt. U kon de verschillende stappen al inkijken. De kinderen hebben stap 1 (een 
onderwerp kiezen) al in orde gebracht. Telkens ze een stap af hebben, kleuren ze de bijhorende 
voetstap en mag er al gestart worden aan de volgende stap. In de agenda verschijnt telkens de datum 
wanneer een stap ten laatste af moet zijn.  
Voor stap 2 gaan ze op zoek naar informatie. We verwachten dat leerlingen verschillende 
informatiebronnen gebruiken. Daarom kan het handig zijn om bv. met uw kind naar de bibliotheek te 
gaan. Dit is gratis voor kinderen tot 18 jaar. 
We merken dat onze leerlingen alvast heel enthousiast zijn en wensen hen veel succes toe! 
 

Agenda 
 
* 16 januari 2023: Start inschrijvingsperiode voor broers en zussen voor schooljaar 2023-2024 
* 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 
* 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 


