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STIP IT!
Volgende week 14 februari start de week tegen pesten. Ook onze school doet mee. Daarom willen we
iedereen oproepen om volgende week vrijdag met vrolijke gekleurde kledij naar school te komen en
om 4 stippen op je hand te zetten. De stippen staan symbool tegen pesten.

Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: In aanloop naar carnaval gaan we werken rond het boek “Hoe Tito
zijn neus kwijtspeelde”. De focus ligt voornamelijk op clowns, verkleden en vormen. Wie is de beste
clown uit de klas? Wie kan er al handig overweg met allerlei verschillende vormen? En wie weet welke
personages gaan we allemaal te zien krijgen? We gaan alvast een leuke tijd tegemoet!
* Muizen- & Berenklas: Nu we de winter een beetje beu worden, gaan we de vrolijke toer op! In
aanloop naar carnaval maken we ons mooi, knutselen we gekke dingen, versieren we een T-shirt en
leren we gekke liedjes en dansjes. Kleuters die thuis verkleedkleren hebben, mogen deze meebrengen.
We kunnen er dan de ganse week mee spelen. Attributen zoals geweren, toverstafjes, haarbanden…
laten we thuis. Zet zeker de naam van uw kleuter in alle kledij. De kledij komt dinsdag 18/02 mee terug
naar huis. Voorleesboekjes in het thema zijn ook steeds welkom. Willen jullie ook nog eventjes denken
aan een wit T-shirt? Dit mag ook een oud T-shirt van papa of mama zijn. Op woensdag verwachten we
de mama’s die zich inschreven voor het spelletjesuurtje om 9.00 uur in de klas.
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* Kikker- & Varkentjesklas: Onze creatieve breinen draaien op volle toeren om knappe outfits te
ontwerpen. Maar natuurlijk hebben we hiervoor véél tijd nodig. Daarom breien, naaien en plakken we
er nog een weekje aan.

Lagere school
* 1ste leerjaar: Onze letterfeestweek was super tof! Allemaal vrolijke snoetjes tijdens onze activiteiten.
Volgende week gaat alles weer zijn gewone gangetje...
Vanaf nu krijgen de kinderen een biebboekje en schriftje mee naar huis. Het is de bedoeling dat je
kapoen dit maakt en na 1 week of maximum 3 weken weer afgeeft.

Agenda
* 10 februari 2020: Geen avondstudie – PV
* 11 februari 2020: Zwemmen 2de lj. // Bezoek ASO 6A
* 12 februari 2020: Bezoek ASO 6B
* 13 februari 2020: Bezoek ASO 6C
* 14 februari 2020: Openschooldag voor nieuwe gezinnen
* 17 februari 2020: Kunst in Zicht 6B
* 18 februari 2020: Zwemmen 2de lj. // Kunst in Zicht 6A
* 19 februari 2020: Carnavalbal kleuterschool
* 20 februari 2020: Muzische dag // Kijkdag instappers 9.00 uur // Kunst in Zicht 6C // Speelgoedmuseum 4de lj.
* 21 februari 2020: Carnaval lagere school

