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WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Dag allen,

Brrr… het is koud buiten. Er heersen momenteel winterse temperaturen, terwijl iedereen
stilaan begint uit te zien naar warmere en mooie dagen…
Velen verlangen zeker al naar de krokusvakantie volgende week. Of je nu gaat skiën, de zon
opzoekt, een tripje maakt, of gezellig thuis blijft… ik wens iedereen een deugddoende
vakantie toe!
In deze korte periode na de kerstvakantie, hebben we op school zeker niet stil gezeten!
Ik denk maar aan de gezellige Nieuwjaarsreceptie en kindertheater, de Damiaanactie,
oudercontacten kleuter en rapporten voor het lager, gedichtendag, grootouders op school,
de pedagogische studiedag voor de leerkrachten rond differentiëren, het inzamelen van
plastiek dopjes, actie tegen pesten, en straks nog de verkleeddag…
Bedankt aan iedereen die op de één of andere manier zijn of haar steentje bijdraagt aan de
verschillende acties. De opbrengsten worden nuttig besteed aan goede doelen of aan
materiaal voor de school.
Met de opbrengst van de wafel- en truffelverkoop hebben we al een mobiel scherm kunnen
installeren, en komen er nieuwe hoofdtelefoons en hoesjes voor de tablets en iPads die de
kinderen gaan kunnen gebruiken.
Er komt ook nog extra materiaal voor op de speelplaats. We hebben al speeltoestellen in het
gras geïnstalleerd voor de kinderen van het lager, maar ook voor de kleuters komt er nog
iets dit schooljaar.
Ik wil er hier trouwens nogmaals de aandacht op vestigen dat de kinderen effectief in het
gras op die toestellen gaan mogen spelen. Dus is het aan de ouders om ervoor te zorgen
dat de kinderen kledij aan hebben die tegen een duwtje of een plekje kan… We willen een
groenere speelplaats en meer mogelijkheden, en rekenen daarvoor op jullie medewerking.
Peter Willems, directeur

SAMEN VOOR EEN VEILIGE SCHOOLOMGEVING






Graag nog even extra aandacht voor het veilig parkeren in de schoolomgeving. Gelieve
rekening te houden met een veilige afstand van oversteekplaatsen en het niet belemmeren
van opritten van buurtbewoners.
Aan de fietsers vragen wij om zich goed zichtbaar te maken door hun fluojas te dragen en te
zorgen voor een goed verlichte fiets.
Ook wie te voet naar school komt draagt zijn fluojas!
Hou het afscheid met uw kind kort. Blijf niet in de gangen staan.
Let erop dat wanneer u de school verlaat, u de deur dichtdoet.

FAMILIENIEUWS
Vreugde en verdriet liggen soms dicht bij elkaar…
We namen afscheid van …
 … mevr. Yvonne Ostijn, oma van juf Lindsey (2LC)
We wensen de familie heel veel sterkte toe.

NIEUWS UIT DE OUDERRAAD

Op zondag 25 februari staat weer een leuke activiteit voor kinderen en ouders gepland
door onze ouderraad. Deze gaat door in Gravenbos.
Voor onze kleuters is er een toneelvoorstelling voorzien, terwijl de leerlingen van het lager
onderwijs hun ‘oude’ speelgoed kunnen verkopen, of misschien wel een koopje kunnen
doen bij elkaar.
Ondertussen kunnen de ouders genieten van een drankje in de bar en een gezellige babbel
met de andere ouders van de school.
Op een zaterdag in maart houden de mensen van de ouderraad een klusjesdag in
Gravenbos. Meer info hierover volgt.

DIERENCARNAVAL
In de leerlingenraad wordt er heel democratisch gedacht en gewerkt.
Voor de verkleeddag van 9 februari moest een thema
bedacht worden.
Onze creatieve burgemeesters hadden meteen vele
voorstellen. Uit die opsomming werden 5 ideeën
geselecteerd.
“Alle leerlingen mogen meebeslissen”, zei de
leerlingenraad. Dus werd er een stembrief opgemaakt.
Op 12 januari gingen de burgemeesters rond naar de
klassen om alle leerlingen te laten stemmen op hun
favoriete thema. De stemming verliep vlekkeloos.
Het resultaat werd met tromgeroffel meegedeeld.
Het thema ‘Dieren’ haalde het met grote voorsprong op de andere voorstellen.
Nu zijn wij heel benieuwd welke schattige,gevaarlijke, bangelijke of beeldige dieren we op 9 februari
op onze speelplaatsen zullen tegenkomen.
De fotograaf zal zeker ter plaatse zijn. Zal je hem of haar wel herkennen?

GEDICHTENDAG

Naar jaarlijkse gewoonte gaat op de laatste donderdag van januari
de poëzieweek van start met een gedichtendag. Ook op school konden
we dit niet zomaar laten voorbijgaan. Alle kinderen, hun meesters en
juffen doken in het gedichtenarchief en kozen er enkele uit.
Daarna gingen ze aan de slag om hun gedicht creatief voor te stellen
in de schoolgangen.
Op donderdag konden alle klassen dan een gedichtenwandeling maken
doorheen de school. Een grote pluim voor de creativiteit van iedereen!

KALENDER FEBRUARI
Maandag 19 februari

-

Instap nieuwe peuters. Welkom!

Dinsdag 20 februari

-

Auteurslezing 4de leerjaar

-

Tutorlezen L2/L3

Woensdag 21 februari

-

Lezen eerste leerjaar

Donderdag 22 februari

-

Vastenviering

Vrijdag 23 februari

-

Start wafelverkoop Broederlijk Delen

Zondag 25 februari

-

Kinderrommelmarkt en kleuteractiviteit

Dinsdag 27 februari

-

Inleefatelier India 5de leerjaar

-

Tutorlezen L2/L3

-

Lezen eerste leerjaar

Woensdag 28 februari

KALENDER MAART
Dinsdag 6 maart

Woensdag7 maart
Donderdag 8 maart
Maandag 12 maart
Dinsdag 13 maart
Woensdag 14 maart
Donderdag 15 maart
Vrijdag16 maart
Maandag 19 maart
Dinsdag 20 maart

Woensdag 21 maart
Donderdag 22 maart
Vrijdag 23 maart
Dinsdag 27 maart
Woensdag 28 maart
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart

-

Auteurslezing 6de leerjaar
Tutorlezen L2/L3
20.00 uur – ouderraad in Gravenbos
Lezen eerste leerjaar
Oudercontact lagere afdeling (L1-2-3-4-5)
Start verkoopsactie Broederlijk Delen
Tutorlezen L2/L3
Lezen eerste leerjaar
10.30 uur Kennismakingsdag nieuwe leerlingen
Familiefeest kleuter (namiddag) info volgt
Leerlingen Sigo komen verhaal vertellen in kleuterafdeling
Oudercontact L6A-L6B-L6C
2de kleuterklas naar de kippenkwekerij
Tutorlezen L2/L3
Oudercontact L6A en L6B
Lezen eerste leerjaar
Oudercontact L6C
Samenwerkingsnamiddag derde kleuterklas/eerste leerjaar
Tutorlezen L2/L3
Lezen eerste leerjaar
Tornooi SVS – Tussen 4 vuren (2de graad)
Lenterapport - Nacht van het derde
Koffiestop Broederlijk Delen

KALENDER APRIL
Maandag 2 april t.e.m.
zondag 15 april
Maandag 16 april
Maandag 16 april t.e.m.
vrijdag 20 april
Dinsdag 17 april
Woensdag 18 april
Donderdag 19 april
Zaterdag 21 april
Dinsdag 24 april
Woensdag 25 april
Donderdag 26 april
Maandag 30 april

- Paasvakantie
- Instap nieuwe peuters. Welkom!
- Puur-Avontuur-Klassen 4de leerjaar te Han-sur-Lesse
-

Tutorlezen L2/L3
Integratiemoment derde kleuter Driespan Tempeldreef/eerste leerjaar
Tweede leerjaar auteurslezing
10-12 uur infodag scholen Hinterland
Tutorlezen L2/L3
Lezen eerste leerjaar
SVS tornooi voetbal 4-4 (eerste en tweede graad)
3de leerjaar op schoolreis naar Pairi Daiza
Brugdag – Geen school

DATA EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL
11 mei 2019
30 mei 2019
9 mei 2020
21 mei 2020

-

Heilig Vormsel
Eerste Communie
Heilig Vormsel
Eerste Communie

