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Grote inzamelactie van kleding, textiel en schoenen 
 
Voor de 2de keer organiseren we een grote inzameling in de week van 20 tot 24 maart 2023. De 
opbrengst gaat ook deze keer integraal naar een overkapping op de kleuterspeelplaats. 
 
Wat mag er in? 

 Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen per paar)  
 Beddengoed (hoofdkussens, lakens, dekens, dekbedden, slaapzakken)  
 Keuken- en badkamertextiel  
 Woningtextiel (gordijnen, zetelhoezen, tafelkleden)  
 Speelgoedknuffels  
 Propere lappen stof  

 
Wat blijft er uit? 

 Tapijten  
 Matrassen  
 Zetelkussens  
 Natte en besmeurde stoffen  

 
Alles wordt opgehaald op 24 maart in de voormiddag. 
 

Weggeefkast 
 
We hebben gemerkt dat velen de weg naar de weggeefkast gevonden hebben. Graag willen we hierbij 
iedereen bedanken die de afgelopen maanden de kast heeft voorzien van de nodige warme kledij en 
schoenen voor de koude winterdagen! 
  
Nu de lente in aantocht is, willen we ook de inhoud van de kast aanpassen aan het nieuwe seizoen.   
We willen de kast vanaf nu vullen met essentiële zaken die kinderen kunnen gebruiken de volgende 
maanden:   

- Regenjassen, lichtere vesten. 
- Regenlaarzen/ sneakers die nog in goede staat zijn. 
- Kledij voor meisjes en jongens van de kleuterschool en lagere school (sweaters, broeken, 

jurken…). 
 

Aangezien we in de kast maar een beperkte ruimte hebben, willen we nogmaals vragen om de 
donaties te beperken tot deze essentiële benodigdheden.  
 
Vanaf mei zullen we een oproep doen voor zomerkledij en zeker ook plaats voorzien voor boeken- 
tassen, turnkledij en eventueel ook voor zomerspeelgoed (als de ruimte dat toelaat).  
 

Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die helpt om van dit initiatief een succes te maken!  
 
In naam van de ouderraad 
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Kleuterschool 
 
* WIELTJESDAG: Volgende week maandag 6 maart is het Wieltjesdag voor de kleuterschool. De 
kleuters mogen een step of fiets meebrengen. Deze mag ’s morgens bij het klassymbool geplaatst 
worden en ’s avonds kan je hem daar weer ophalen. Voor de veiligheid is het ook belangrijk dat de 
kinderen een helm meebrengen.  
We vragen dat kleuters een fiets meebrengen die in orde is en waar ze al goed mee kunnen fietsen.  
Zorg ervoor dat de fietsjes goed genaamtekend zijn. Omdat er vele fietsjes op elkaar lijken of zelfs 
hetzelfde zijn is het voor onze kleuters soms moeilijk om hun eigen fietsje te herkennen.  
* Vosjesklas: Wat hadden onze vriendjes het goed gedaan de eerste week in ons klasje! Hier en daar 
was nog een traantje te zien maar die waren dan ook weeral snel verdwenen. Op de website kan je zien 
hoe we al flink gespeeld hebben. Volgende week werken we rond het thema ‘Kip en ei’. 
* Eendjesklas: Voorbije week was ik afwezig wegens ziekte. Onze Eendjes werden gelukkig goed 
opgevangen door de andere juffen. Volgende week gaan we van start met het thema ‘Kip en ei’. 
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Wat was het fijn om terug in onze klas te zijn. We konden hier genieten van 
enkele nieuwe materialen. Volgende week werken we aan een verrassing voor de papa's. Daarnaast 
werken we rond het thema ‘Kip en ei’. 
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken we verder rond dinosaurussen. Onze twee kleine dino’s 
zijn uit het ei gekomen en worden verder verzorgd. 
* Kikker- & Varkentjesklas: Deze week hebben we al heel wat geleerd over de tanden en de tandarts. 
We gingen ook nog eens een kijkje nemen in het eerste leerjaar en gingen daar met de juf iets leuks 
knutselen.  
Volgende week gaan we nog even verder met ons thema ‘Tanden’. Onze kleuters mogen maandag hun 
tandenborstel, tandpasta en een bekertje meebrengen want we gaan onze tanden in de klas poetsen 
volgens de regels van de kunst. 😁 Op vrijdag krijgen we bezoek van 'Levende muziek' en mogen we 
genieten van hun optreden. We kijken er alvast naar uit. 
 

Lagere school 
 
* 1ste leerjaar: Vanaf vandaag krijgen de kinderen niet alleen een biebboekje mee naar huis, maar ook 
het biebschriftje. Kijk zeker eens op de eerste bladzijde van het schriftje. Hier kleeft een briefje met de 
nodige uitleg. We maakten reeds een voorbeeld samen in de klas.  
* 2de leerjaar: Dinsdagnamiddag 7 maart gaan we naar de toneelvoorstelling ‘Murmur’ in de 
Warande. Hierdoor gaat het zwemmen een keertje niet door. Je hoeft dus geen zwemgerief mee te 
brengen die dag. 
* 3de leerjaar: Wij zijn gestart met een project rond verkeer. Vorig jaar behaalde jouw kind reeds het 
voetgangersdiploma. Vanaf het 3de leerjaar ligt de nadruk op het fietsen. Uiteraard moet dit ook in de 
praktijk worden geoefend.  
Daarom willen we vragen dat jouw kind donderdag 16 maart het volgende meebrengt: fiets, helm en 
fluohesje. Om deze oefening goed te laten verlopen, verwachten we dat de fiets in orde is en het zadel 
op de juiste hoogte staat. Denk ook aan de druk van de banden en het smeren van de ketting. 
BELANGRIJK! Dinsdag 7 maart gaan we uitzonderlijk nog een keer zwemmen met het ganse 3de leerjaar. 
Vergeet je zwemzak niet! 
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Agenda 
 
* 9 & 14 maart 2023: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. 
* 16 maart 2023: Kangoeroewedstrijd 
* 20 maart 2023: Geen avondstudie – PV // Start kledingophaling 
* 22 maart 2023: Vergadering ouderraad 20.00 uur 
* 24 maart 2023: Kijkdag instappers na paasvakantie 9.00 uur 
* 28 maart 2023: Viering 5de lj. 
* 31 maart 2023: Rapport 3 


