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Oudercontacten 
 
Tijdens het 2de en 3de trimester worden er weer oudercontacten georganiseerd voor zowel kleuter- als 
lagere school.  
 
Om deze gesprekken in te plannen, maken we voortaan gebruik van het ouderplatform. Je kan dus 
online een afspraak maken met de klastitularis van je kind en dit tijdens een bepaalde periode die 
steeds vooraf wordt aangekondigd. Tijdens deze periode zal er een extra knop zichtbaar zijn in het 
menu van het ouderplatform. 
 
We bijten de spits af met de leerlingen van het 1ste t.e.m. het 5de leerjaar van de lagere school. De 
oudercontacten vinden plaats op donderdag 9 en dinsdag 14 maart. De inschrijfperiode hiervoor start 
op vrijdag 17 februari om 18 uur en eindigt op 28 februari om 18 uur. Je ontvangt hiervan dan ook een 
mail. Noteer dit best in je agenda zodat je tijdig je voorkeurmoment kan boeken.  
 

STIP IT 2023 
 
Onze school zal op vrijdag 10 februari meedoen aan Stip it. Hiermee trekken we een lijn onder pesten. 
Daarom nodigen we alle leerlingen die dag uit om naar school te komen in kleurrijke kledij. Elke klas zal 
dan ook kennismaken met het nieuwe Stip it lied van Ketnet. Hiermee willen we een signaal geven dat 
pesten NIET ok is. Zet jij ook je 4 stippen al klaar? 
 

Tussenkomst energiefactuur 
 
Het OCMW vraagt onze hulp voor het verspreiden van onderstaande informatie:  
 
Vanuit OCMW Turnhout wordt financiële hulp bij het betalen van energiefacturen aangeboden aan 
inwoners van Stad Turnhout. Alle Turnhoutse burgers kunnen dit aanvragen, behalve mensen met recht 
op het sociale tarief.  
 
Hoe kan deze financiële hulp aangevraagd worden?  

 Het formulier in bijlage (aanvraag tussenkomst energiefactuur) invullen.  
 Als bijlage toevoegen: kopie van de identiteitskaart + huidig voorschotfactuur en laatste 

afrekening + huidige energieschuld. (Ook een overzicht van de budgetmeter elektriciteit, indien 
van toepassing.) 

 
Het formulier en de bijlagen mogen afgegeven/opgestuurd worden naar het Welzijnsonthaal 
(Stationstraat 80, 2300 Turnhout) of via mail worden verzonden naar info@welzijnsonthaal.be. 
 

Vakantieboek 
 
Hebben jullie ook zo'n zin in een leuke en leerrijke lente? Daarvoor raden wij jullie met veel 
enthousiasme de lentecollectie speel- en leerboeken van uitgeverij Averbode aan. Ze bevatten toffe 
verhalen, spellen, knutselwerkjes, raadsels ... Zo zorg je voor uren pret tijdens de paasvakantie! 

mailto:info@welzijnsonthaal.be
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Per stuk kosten ze € 7,95. Voor € 15,90 koop je zelfs een voordelig pakket met een speel- en leerboek 
boordevol oefeningen. Ze worden gratis thuisgeleverd! Bestel ze eenvoudig online via de webshop.  
  
Gebruik bij je bestelling zeker onze unieke schoolcode A61145 als promotiecode. Zo krijgt onze school 
ook een leuk extraatje.  
 

Kleuterschool 
 
* Eendjesklas: Woensdag gingen we van start met het project ’Stofjes en zo!’. Prinses Carnaval kwam 
langs en wil binnenkort graag een stoet. Maar wij moeten haar helpen met haar verkleedkledij. Daarom 
zullen wij met onze klas T-shirts bedrukken. Tot aan de krokusvakantie werken we in onze klas dan ook 
rond dit thema en zullen wij de nadruk leggen op ‘Kleding’.  
Volgende week dinsdag ben ik op nascholing en zal juf Michelle mij in onze klas vervangen. Vrijdag 
komen de nieuwe instappers van na de krokusvakantie alvast een kijkje nemen.  
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Volgende week werken we verder rond het thema ‘Stofjes en zo!'. We starten 
met een leuke winkel in onze klas. Schoenen, hoeden, sjaals, truitjes, T-shirtjes... mogen nog altijd 
meegebracht worden naar onze klas. Wel goed voorzien van naam. Na ons thema gaan alle spulletjes 
terug mee naar huis. Dank je wel!  
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken we verder aan ons project ‘Stofjes en zo!’. 
Woensdag houden we nog eens een groot “opendeurtje”. Die dag mogen onze kleuters in een andere 
klas gaan spelen.  
Letten jullie er nog eens goed op dat alle doosjes, handschoenen, sjaals, mutsen… voorzien zijn van 
een naam? Dank je wel hiervoor. 
* Kikker- & Varkentjesklas: Woensdag zijn we met de hele kleuterschool gestart met het thema 'Stofjes 
en zo!'. Prinses Carnaval heeft ons de opdracht gegeven om hoeden en tassen te maken en dat is ook 
wat we gaan doen. Met stof, lijm, schaar, naald, draad en nog zoveel meer, gaan we volop in de weer.  
Volgende week wandelen we naar de kledingwinkel om eens te bekijken hoe een etalage er uit ziet. 
Natuurlijk gaan we in de klas ook proberen om een mini-etalage te maken. Hiervoor zijn we op zoek 
naar Barbie en Ken poppen. Als we die mogen gebruiken tot de vakantie, dan mag je kleuter die 
meebrengen. Wel goed naamtekenen (eventueel initialen op de voetjes zetten).  
Benieuwd naar al onze ontwerpen? Je kan ze bewonderen tijdens onze stoet op vrijdag 17 februari.  
 

Lagere school 
 
* 5de leerjaar: Deze week kreeg elke leerling van het vijfde leerjaar een sticker aangeboden met (mail-) 
adressen, telefoonnummers en andere informatie over plaatsen waar mensen terecht kunnen indien ze 
niet lekker in hun vel zitten. De sticker werd achteraan in de agenda gekleefd zodat hij niet verloren 
gaat en ook in de toekomst geraadpleegd kan worden. Misschien kan u nog een individueel en 
persoonlijk gesprekje met uw kind aanknopen over zich goed voelen en hulp zoeken. Wij hebben alvast 
een algemene inleiding gegeven! 
 
 
 

http://www.uitgeverijaverbode.be/speelleerboeken
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Agenda 
 
* 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 om 10.00 uur en om 14.15 uur // 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 


