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Beste ouders 

 

De krokusvakantie is, zoals elk jaar, het begin van de veertigdagentijd. 

Tijdens deze vastenperiode is ook de actie van Broederlijk Delen gestart. 

Wij willen dit jaar zeker opnieuw ons steentje bijdragen. Jullie ontvangen 

daaromtrent binnenkort een brief. De leerlingen willen eveneens hun bijdrage leveren door een 

"koffiestop" te organiseren. Ook hiervan worden jullie nog op de hoogte gehouden. Om iedereen 

de kans te geven het goede doel te steunen zullen we die dag niet 1, maar 2 momenten koffie 

verkopen.  Dank voor jullie steun aan de derde wereld! 

 
 

De 'Nationale Complimentendag' draait om het geven van oprechte 

aandacht en het tonen van persoonlijke waardering. Twee 'zaken' die 

niet te koop zijn, maar de mens (juist daarom) wel het diepst raken. 

 

Een welgemeend compliment doet wonderen, zowel bij het geven ervan, als bij het ontvangen. 

Het fraaie is dat als je veel complimenten maakt, de kans groot is dat je er ook veel terug krijgt. 

 

Op onze school willen ook wij extra aandacht geven aan het maken van complimenten. Vermits het op 

vrijdag 1 maart al een gevulde dag is, werken we hier in de week na de vakantie aan verder. 

 

Jullie ook? 
 

 

Na de krokusvakantie beginnen we met een proefperiode om alle klassen 

van het lager onderwijs in de klas te laten eten 's middags. We willen 

vragen om je kind een keukenhanddoek mee te geven, zodat het deze op 

de bank kan leggen om kruimels op te vangen. We willen graag een 

computerlokaal inrichten en daardoor moeten we onze lokalen 

herschikken. De eetzaal zal in de toekomst ingericht worden als 

polyvalente klas.  

 

We zijn in volle voorbereiding voor ons schoolfeest! We stappen af van de traditionele formule 

(optreden waarin kleuters en lager onderwijs, om het jaar, afwisselen) en hebben ervoor gekozen om 

niet meer apart een schoolfeest te organiseren, maar we betrekken vanaf nu iedereen bij dit 

gebeuren. Noteer daarom zeker zaterdag 18 mei 2019 in jullie agenda en kom een kijkje nemen op 

onze speelplaats, die voor één dag omgetoverd wordt tot een echte Vlaamse kermis met optredens 

voor wie wil, springkastelen,... 

 

 

Jullie hebben een uitnodiging gekregen voor het oudercontact van woensdag 27 maart a.s.. Alle 

ouders worden dan verwacht om te bespreken hoe het met hun spruit gaat. De uren zullen via de 

leraars doorgegeven worden. 
 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Juf Nady, juf Ellen en meester Jo 
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MAART 2019 

 
1 VR   

2 ZA Begin krokusvakantie!   

3 ZO   

4 MA   

5 DI   

6 WO Aswoensdag   

7 DO   

8 VR   

9 ZA   

10 ZO   

11 MA Op weg naar het secundair onderwijs (Academiezaal St.-Truiden) 

18.00 uur : Infoavond en inschrijvingen kinderen geboren in 2017 

6e lj 

6e lj 

12 DI Openklasdag KCST - Technicum  

CLB: Medisch onderzoek op school  

6e lj  

1e lj  

13 WO FRUITDAG Iedereen 

14 DO Openklasdag SOLV + TOLV 

CLB: Medisch onderzoek op school  

6e lj 

1e lj 

15 VR Auteurslezing  1e lj  

16 ZA   

17 ZO   

18 MA CLB: Medisch onderzoek op school  

Ouderraad 

6e lj 

Kernteam 

19 DI 15.45 uur: Personeelsvergadering Personeel  

20 WO FRUITDAG Iedereen 

21 DO   

22 VR Zwerfvuilactie  

Rapport 

Quiz van de Ouderraad  

2e, 3e en 4e lj 

Leerlingen LO 

Iedereen  

23 ZA   

24 ZO   

25 MA Schaatsen 2e + 3e lj 

26 DI Schaatsen  1e + 4e lj 

27 WO FRUITDAG 

OUDERCONTACT  

Iedereen 

Iedereen 

28 DO   

29 VR   

30 ZA   

31 ZO   
 


