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Krokusvakantie
We komen uit een moeilijke periode – er waren zeven afwezige leerkrachten waarvan we er slechts
twee konden vervangen. Na de krokusvakantie zullen er nog twee collega’s afwezig zijn wegens ziekte.
We wensen hen een spoedig herstel toe. Verder wens ik alle andere collega’s een dikke proficiat voor
hun dubbele inzet en engagement om de school in die moeilijke periode draaiende te houden. Dat
iedereen, leerlingen en leerkrachten, moge genieten van een welverdiende krokusvakantie.
Sint-Jozefsfeest
Ook dit jaar vieren we de patroonheilige van onze school. De kleuters, 1ste, 2de en 3de leerjaar
worden getrakteerd op een toneel op woensdag 13 maart op school. Clown Rocky zal zorgen voor een
leuke voorstelling!
De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar gaan op woensdagvoormiddag 13 maart schaatsen. Pas
op: handschoenen verplicht! Wie eigen schaatsen heeft, mag deze meebrengen.
Batterijen
Van maandag 11 maart tot en met zondag 31 maart 2019 krijgen we als school niet 1, maar liefst 2
punten voor elke kilo gebruikte batterijen. De ideale gelegenheid om het puntentotaal van onze school
een extra boost te geven. Met deze punten kunnen we dan educatieve materialen aankopen. Je kan de
batterijen deponeren in de groene tonnen van Bebat.
Kleuterschool
* Nijntjesklas: Na de vakantie verwelkomen we weer nieuwe vriendjes. Op woensdag krijgen we bezoek
van Clown Rocky. Nu gaan we eerst genieten van een deugddoende vakantie.
* Vosjes-, Beren- & Egeltjesklas: We wensen jullie een fijne krokusvakantie toe! Na de vakantie gaan we
in onze klassen werken rond het thema “Onze familie”. De kleuters mogen hiervoor een foto van het
gezin meebrengen. Bedankt!
* Muizen- & Eendjesklas: Binnen enkele weken is het weer Vaderdag. Na de vakantie organiseren we
een echte ‘papa-week’! We zouden het leuk vinden om heel veel papa’s in onze klas te mogen
verwelkomen. De papa’s kunnen zich hiervoor inschrijven via de brief die we op vrijdag 1 maart
meegeven. Op vrijdag 15 maart komt de CLB-arts langs in onze klas om de oogstand van de kleuters te
controleren. Prettige vakantie en tot binnen een weekje!
* Kikker- & Varkentjesklas: Juf, ik heb een losse tand!! Losse tanden, uitgevallen tanden, nieuwe tanden,
het is iets wat we in onze klas dagelijks tegenkomen. Daarom tijd om ons mondje eens goed te
bestuderen. Ons thema na de vakantie gaat dan ook “Wiebeltanden” zijn. Wie materiaal heeft over dit
thema mag dit meebrengen. Wel goed naamtekenen! Maar eerst nog genieten van de vakantie!
Juf Ine zal tot en met eind mei stagelopen in de Kikkerklas. Ze zal regelmatig één of meerdere dagen
na elkaar te zien zijn in onze klas.
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Lagere school
* 1ste leerjaar: DANKJEWEL aan de mensen van Hotelschool Turnhout ('t Stoktshof) en aan het
personeel van rusthuis de Nieuwe kaai. Fijn dat we met onze 'gekke' kapoenen mochten langskomen.
Dank voor de lekkere versnaperingen. Fijne vakantie allemaal!
* 6de leerjaar: Wij willen graag vanuit alle leerlingen en leerkrachten alle ouders bedanken die hun
beroep met veel enthousiasme (zijn) komen voorstellen in één van onze klassen. Onze leerlingen
hebben er heel veel van kunnen opsteken, hebben er echt van genoten en kunnen nu met veel
praktijkvoorbeelden verder gaan dromen over hun toekomstig beroep. We kijken uit naar de ouders
die nog gaan langskomen.
* 6B: Na de krokusvakantie zal juf Jolien de klas van juf Ann leiden. We danken juf Mieke voor haar
inzet en engagement van de voorbije week. Juf Jolien kan niet alleen rekenen op de ondersteuning van
de parallelcollega’s maar ook op de inbreng van juf Lieve. We wensen haar veel succes en
arbeidsvreugde toe in 6B.
Agenda
* 11 maart 2019: Instapdag
* 12 maart 2019: Zwemmen 2de lj.
* 13 maart 2019: Sint-Jozefsfeest
* 19 maart 2019: Zwemmen 2de lj.
* 20 maart 2019: Vrije dag voor de leerlingen – pedagogische studiedag
* 21 maart 2019: Sint-Jozefsviering // Kangoeroewedstrijd
* 25 maart 2019: Geen avondstudie – PV
* 26 maart 2019: Zwemmen 2de lj.
* 27 maart 2019: Vergadering ouderraad 20.00 uur

