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Maandpuntje werkgroep Anti-pesten: 
Anders zijn dat mag  

 
 

Februari 
2023 

 Activiteit 

ma 30   

di 31   

wo 01 
 

Welkom nieuwe kleuters 
We verwelkomen vandaag onze nieuwe peuters bij juf Fanny en juf Romy en hopen 
dat ze zich vlug thuis voelen op onze school. 

do 02   

vr 03 
 

Zwemmen 

De leerlingen van klas 1, 2, 3 en 4 gaan deze voormiddag zwemmen. 

   

ma 06 
 

 

Winteruitstap kleuters 
Vandaag trekken onze peuters en kleuters naar Raf en Otje in Turnhout voor hun 
jaarlijkse winteruitstap. 
Ouderraad 
De leden van de ouderraad vergaderen deze avond vanaf 20.00u. in de refter. 

di 07   

wo 08   

do 09 

 
 

 

 

Inschrijfdag nieuwe kleuters 
Nieuwe kleuters die na de krokusvakantie naar school komen, brengen samen met 
hun ouders een bezoek aan de klas van juf Fanny en juf Romy. Deze “open-inschrijf-
dag” vindt plaats van 09.30 uur tot 10.30 uur. 

Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan want wat we kunnen doen voor het 
klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke trui aantrekken en de verwarming lager 
zetten. 

vr 10 
 

Zwemmen 

De leerlingen van klas 1, 2, 5 en 6 gaan deze voormiddag zwemmen. 

   

ma 13   

di 14  

Auteurslezing LO 1-2 
De leerlingen van klas 1 en 2 trekken deze voormiddag naar de Wouwer voor een 
auteurslezing van Frank Daemen. 

wo 15   

do 16 
 

Auteurslezing LO 5-6 
De leerlingen van klas 5 en 6 trekken deze voormiddag naar de Wouwer voor een 
auteurslezing van Mathilda Masters. 

vr 17 
 

 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1, 2, 3 en 4 gaan deze voormiddag zwemmen. 

Carnaval 
Vandaag vieren de peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school carnaval. De 
feestneus wordt opgezet en … de ouderraad zorgt voor lekkers. ALAAF… ALAAF!!! 

 
 KROKUSVAKANTIE 

Van maandag 20 februari t.e.m. zondag 26 februari 

ma 27 
 

Welkom nieuwe kleuters 
We verwelkomen vandaag onze nieuwe peuters bij juf Fanny en juf Romy en hopen 
dat ze zich vlug thuis voelen op onze school. 



di 28 
 

Tentoonstelling Liesbeth Slegers KO 2 
De kleuters van juf Han gaan deze voormiddag naar een tentoonstelling van Liesbeth 
Slegers. 

wo 01 
 

Zitdag CLB 

Deze voormiddag is onze CLB-medewerker Elien Van Ael op onze school. Samen met 
onze zorgcoördinator juf Bieke en de klasleerkrachten bespreekt zij de leerlingen. 
MOEV Netbal LO 5-6 
Onze school neemt deze namiddag deel aan een netbaltornooi. 

do 02   

vr 03 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1, 2, 5 en 6 gaan deze voormiddag zwemmen. 

za 04   

 
 

 

Denk alvast aan: 

Woensdag 08/03/2023: pedagogische studiedag 
Donderdag 23/03/2023: kijkdag instapklas 
Zaterdag 04/03/2023: ouderraad: quiz 
Vrijdag 24/03/2023: grootoudersfeest Musical 

Donderdag 20/04/2023 en vrijdag 21/04/2023: kledinginzameling 
Woensdag 17/05/2023: pedagogische studiedag 
Zaterdag 03/06/2023 en zondag 04/06/2023: schoolfeest 
Donderdag 08/06/2023: kijkdag instapklas 
 
 
Aandachtspunt: Op tijd komen 

Onze schooldag start ’s morgens om 08.45u. en ‘s middags terug om 13.10u. Gelieve deze uren te respecteren. 
Kinderen die later in de klas worden afgezet, storen het klasgebeuren. 
 
Voor- en naschoolse opvang 

De voorschoolse opvang start vanaf 07.00 uur, de naschoolse opvang eindigt om 18.00uur. Gelieve deze uren te 
respecteren. 

 

 

 

Maandpuntje goed-gevoel-school  

                                                                        
Beste ouders,  
 

We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze school! 
De rode draad gedurende dit schooljaar is “We maken van onze school  
EEN-GOED-GEVOEL-SCHOOL’ 
en dit als preventie tegen pesten.  
 

In februari is ons aandachtspunt : “ Anders zijn dat mag “  
De posters van Rube en Rutje hangen ook uit.  

 

 

Werkgroep verkeer 

10 op 10 

Tijdens de donkere maanden in de herfst en de winter zijn de dagen kort en is het vaak 
nog donker als je kind naar school vertrekt. Een goede zichtbaarheid in het verkeer door 

het gebruik van fietsverlichting en fluorescerend materiaal is dan van cruciaal belang om 
veilig naar school te fietsen.  
Moedig je kind aan om de fietsverlichting ook daadwerkelijk te gebruiken zodra het nodig 
is. Ook het dragen van een fluohesje valt op in het verkeer en vermindert het risico op 
ongevallen.   
Als ouder het goede voorbeeld geven werkt natuurlijk stimulerend voor je kind. 

 

Werkgroep verkeer 

 

 


