
 

Agenda en nieuwsbrief: februari 2019 
 

 

Beste ouders 

 

 

 

Merken jullie het ook? De dagen beginnen al wat te lengen! Maar 

’s morgens is het nog steeds donker als de kinderen naar school 

komen. Dus… een goede raad voor alle kinderen… Kom je met de 

fiets? Draag dan het fluo veiligheidsvestje van de ouderraad 

en een fietshelm. De veiligheid van de kinderen is hun en onze 

grootste zorg. Daarom durven we te vragen dat de ouders erop toezien dat 

kinderen, zeker tijdens deze donkere winterdagen, zich voldoende kenbaar maken in het verkeer! En 

dan zijn deze veiligheidsvestjes een grote hulp! Het project "HELM OP FLUO TOP", waar we in 

november mee gestart zijn, loopt nog t.e.m de vrijdag vóór de krokusvakantie. 

 

 

Veilig verkeer op de Kasteelstraat en de Stokstraat : daar streven we naar! Denk eraan dat er 

fietsers onderweg zijn, dat er langzaam moet gereden worden, dat er veilig moet geparkeerd worden… 

Met de medewerking van iedereen hopen we dat iedereen zich veilig voelt in de omgeving van onze 

school. 

Gelieve niet te parkeren op het voetpad. Kinderen vanaf het 3de leerjaar stappen 

's morgens uit op de parking van de secundaire school en niet ter hoogte van het 

Begaardenpad. Na de school kunnen zij terug opgepikt worden op de parking van 

de secundaire school . We zouden het erg op prijs stellen als iedereen zich aan 

deze afspraken wil houden! Dank u! 

 

De krokusvakantie komt naderbij. Deze vakantie is het begin van de vastentijd. 

Na de krokusvakantie doet onze school mee met een actie voor BROEDERLIJK DELEN. U ontvangt 

hierover nog meer uitleg.  

 

Met de nationale gedichtendag op 31 januari startte de poëzieweek (31/1 - 6/2). 

Dit jaar is het thema: Vrijheid. 

Ook in de klas werken we in die periode rond poëzie. 

De wereld van de poëzie is een wereld van de haiku's, elfjes,  rijmversjes,  naamgedichtjes,  

karamellenversjes,  kattebelletjes, ....  

Voor ieder wat wils! 

We kruipen in onze pen en genieten van de creativiteit die in ieder van ons schuilt. 

 

Tot slot wil ik u ook nog een activiteit van de ouderraad bekend maken : de 6de 

BLAVIERKES QUIZ. Deze zal doorgaan op vrijdag 22 maart. Enkel voor volwassenen! 

Meer info via Patricia Gijbels. We zijn er vroeg bij, maar dan kan iedereen de datum al 

in zijn/haar agenda zetten. Inschrijven kan via de Facebookpagina van de ouderraad, 

wanneer het evenement aangemaakt is. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten   

 

Nady Selis en Jo America, directie 

 



 
 

FEBRUARI 2019 

 

 
1 VR WINTERBARBECUE Iedereen 

2 ZA   

3 ZO   

4 MA Lokale verlofdag Iedereen 

5 DI VM: Guy's verteltent Kleuters t.e.m. 2e lj 

6 WO FRUITDAG Iedereen 

7 DO   

8 VR   

9 ZA   

10 ZO   

11 MA Start "gezonde week" 

Ouderraad 

Iedereen 

Volledige team 

12 DI 9.30u: Kodo, het geheim van de Samurai 4e leerjaar 

13 WO FRUITDAG Iedereen 

14 DO Sponsorcomité Leden SC 

15 VR   

16 ZA   

17 ZO   

18 MA 10.30u: Knorren en kussen 2e leerjaar 

19 DI   

20 WO FRUITDAG Iedereen 

21 DO   

22 VR   

23 ZA   

24 ZO   

25 MA Infoavond ouders instappertjes na Krokusvakantie  

26 DI   

27 WO FRUITDAG 

Opvoedingswinkel 

Iedereen 

Geïnteresseerden 

28 DO Voorstelling "De Belleman" (bij ons op school) 

VM: "Zwemspelen" 

 

4e leerjaar 

 
 


