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Carnaval
Woensdag 27 februari vieren we carnaval in de kleuterschool. De kleuters
mogen dan verkleed naar school komen. De kleuters hoeven dan geen fruit mee
te brengen want we eten pannenkoeken!
Vrijdag 1 maart vieren we carnaval in de lagere school in de namiddag. De
kinderen brengen hun verkleedkledij mee naar school en kleden zich om na de
middag. Enkel het eerste leerjaar komt 's morgens al verkleed naar
school. Confetti en wapens of iets dergelijks, laten we thuis. We gaan er een
feestje van maken!

Move tegen pesten
Onze school zal op maandag 25 februari meedoen aan de move tegen pesten.
Daarom nodigen we alle leerlingen die dag uit om naar school te komen in
kleurrijke kledij. 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?

Analyse lood in water
Onlangs werd de vraag gesteld op de ouderraad of er lood zou zitten in het leidingwater van onze school.
In februari werd een staal leidingwater genomen om de loodconcentratie te bepalen. Volgens de richtlijn
98/93/CE van 25 december 2013 mag de loodconcentratie in het drinkwater de norm van 10 µg per liter
niet overschrijden. De concentratie van het staal bedraagt: < 2µ/l. De concentratie overschrijdt dus de
wettelijke norm niet. Het is volkomen veilig om van het leidingwater te drinken.

Oproep
Voor ons volgend thema zijn we met de 2de kleuterklas op zoek naar blikken van babyvoeding. Als jij er
thuis nog hebt staan, mag je deze aan juf Caroline (Eendjesklas) of juf An (Muizenklas) bezorgen. Alvast
bedankt!

Kleuterschool
* Nijntjesklas: Volgende week gaan we ons verkleden, maken we muziek en dansen we erop los. We zullen
ook experimenteren met confetti en op woensdag mogen onze kleuters verkleedt naar school komen.
* Vosjes-, Beren- & Egeltjesklas: Afgelopen week konden we ons helemaal uitleven in het thema “Carnaval”.
Hoedjes werden opgezet, verkleedkleren aangetrokken en we hebben een gekke feestneus opgezet.
Allemaal blije gezichten. Op woensdag vieren we carnaval. Het wordt in ieder geval een reuzefijn feest!
* Muizen- & Eendjesklas: We zijn al helemaal in carnavalsstemming. Woensdag kunnen we ons uitleven op
het carnavalbal! We mogen die dag verkleed naar school te komen. Kleuters die al graag met hun
eigen verkleedkleren spelen in de klas, mogen deze maandag en dinsdag mee naar school brengen.
Dinsdag (na schooltijd) kunnen jullie de eigen verkleedkleren weer mee naar huis nemen om zo woensdag
verkleed naar school te komen. Gelieve alles te naamtekenen.
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* Kikker- & Varkentjesklas: Onze hoeden zijn klaar, ze zien er erg mooi uit! Graag nodigen we jullie dan ook
uit om ze te bekijken tijdens de avonden van het oudercontact. Hiervoor kan je intekenen op de lijst aan de
deur van onze gang.
Afgelopen donderdag was er een integratiemoment en mochten we nog eens naar het eerste leerjaar. We
gingen naar een verhaal luisteren en speelden een spelletje.
Nu zijn we weer aanbeland in de laatste week voor de krokusvakantie. Uiteraard kan er dan maar één thema
zijn: “CARNAVAL”! Op woensdag mogen we allemaal verkleed komen en vieren we feest!

Lagere school
* 1ste leerjaar: Dinsdag 26 februari mogen we naar de theatervoorstelling Sol Bémol van D’irque en Fien in
de Warande. We vertrekken te voet op school om 13.00 uur en zullen omstreeks 15.30 uur terug zijn. De
kans bestaat dat we enkele minuutjes later zullen zijn. Doe best je stapschoenen aan want het is een flinke
wandeling.
Vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school. We zullen dit de hele dag een beetje vieren. De
leerlingen komen reeds vanaf de ochtend mooi verkleed naar school. We worden namelijk rond 9.00
uur verwacht in Hotelschool Turnhout ('t Stoktshof), waar we een vrolijk dansje zullen opvoeren. Daarna
gaan we in het rusthuis aan de Nieuwe Kaai de bewoners entertainen. We komen tegen de middag terug
op school om te eten en vieren dan na de middag met de hele school mee. De leerlingen moeten geen
boekentas meebrengen, een rugzakje met brooddoos volstaat. Zet alvast je gekke snoet maar op!
* 4A: Maandag a.s. zou de klasjuf, juf Inge, terug haar taken opnemen in 4A maar haar ziekteverlof wordt
verlengd. Juf Lies zal haar zolang vervangen. Omdat juf Lies nog maar enkele dagen in 4A staat, kent ze de
leerlingen onvoldoende om de voorziene oudercontacten van volgende week te laten doorgaan. We
vragen hiervoor begrip. Daarom willen we jullie, ouders, uitnodigen voor het oudercontact op dinsdag 30
april en donderdag 2 mei 2019. We wensen juf Inge een spoedig herstel toe en juf Lies kan rekenen op een
goede samenwerking met haar parallelcollega’s van het vierde leerjaar.
* 6B: Juf Ann zal voor lange tijd met ziekteverlof zijn. Volgende week zal juf Mieke klas 6B leiden. Wij
danken juf Lieve voor haar inbreng van de afgelopen week. Juf Mieke is mee geweest met de sportklassen
en op donderdag en vrijdag vervangt zij juf Tinne in 6A. Ze is dus vertrouwd met het lesgeven in het zesde
leerjaar en zij kan rekenen op de ondersteuning van de collega’s. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan
een oplossing op langere termijn. Gezien de huidige situatie is het niet evident om vervangers te vinden. Er
is een structureel probleem. We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen en maken ons sterk
dat we een positief alternatief kunnen aanbieden.

Agenda
* 26 februari 2019: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. // Oudercontacten 3de KK // Zwemmen 2de lj.
// Toneelvoorstelling 4de lj. // Toneelvoorstelling 1ste lj.
* 27 februari 2019: Carnavalbal KS
* 28 februari 2019: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. // Oudercontacten 3de KK // Kijkdag instappers
* 1 maart 2019: Carnaval LS - namiddag

