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NIEUWSBRIEF 

MAART 2016 
 

 

ALGEMEEN 

 

 

• Verlofdagen maart 

- Pedagogische studiedag: wo. 2 maart 2016 

- Paasvakantie:  ma. 28 maart 2016 t.e.m. vr. 8 april 2016 

 

• Nieuws uit de oudervereniging: Wafeltjesverkoop 

De bestelde dozen worden op school geleverd op vr. 4 maart 2016. 
De leerlingen hebben dan de mogelijkheid om hun bestelling al mee naar huis te nemen.  We 
leveren aan huis in Duffel op za. 5 maart 2016. 
 

• Schoolfotograaf 

Op di. 22 maart 2016 komt de schoolfotograaf langs op onze school om klasfoto’s, individuele 

foto’s en familiefoto’s te maken van onze kleuters en leerlingen. 

Dit schooljaar is er een gekleurde achtergrond met lichtblauwe en lichtbruine tinten voorzien.  

Zo kan u de kleding van uw kind hierop afstemmen. 

 

• Soepbonnen 

U kan deze maand nog soepbonnen aankopen via het bestelformulier van de maand maart. 

Na de paasvakantie stopt de bedeling van soep voor dit schooljaar.  Indien u nog 

soepbonnetjes over heeft, mag u deze volgend schooljaar gewoon verder blijven gebruiken. 

Kleuters van K3 en leerlingen van het 6
e
 leerjaar die geen jongere broer(s) of zus(sen) op 

school hebben waar ze hun soepbonnetjes aan kunnen doorgeven, kunnen deze bonnetjes 

komen afgeven op het secretariaat.  Wij betalen deze dan terug aan 0,57 euro/oranje 

soepbon en 0,85 euro/groene soepbon. 

 

• Paasboeken 

Alle paasboeken kunnen vrijblijvend besteld worden aan de prijs van 6 euro per stuk. 
De bestelde paasboeken worden verrekend via de schoolrekening van “Maart – april  

             2016”.  Gelieve geen cash geld mee naar school te geven. 
 

• Jeugdboekenweek 2016 

Van 5 tot 20 maart 2016 is het feest in de BIB.  De jeugdboekenweek heeft dit jaar als  
thema: “Weg van de stad”.  In de BIB zullen kunstwerken van onze school tentoon gesteld 
worden. 
De leerlingen van het 1

e
 en 2

e
 leerjaar brengen in deze week een bezoek aan de BIB.   

Het 1
e
 lj. op di. 15 maart 2016 en het 2

e
 lj. op vr. 18 maart 2016. Ook de kleuters bezoeken de 

BIB op do. 10 maart 2016. De leerlingen van het 4
de

 leerjaar maken een gedichtentocht door 
Duffel op ma. 14 maart 2016. 
 

• Paasontbijt 

Op vr. 25 maart 2016 bieden wij al onze kleuters en leerlingen van de lagere school een 

lekker paasontbijt aan. 



• Nationale pyjamadag van Bednet 

Vr. 4 maart 2016 is de eerste Nationale Pyjamadag van Bednet. Onze school doet mee want 

Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen 

van thuis uit samen met hun klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, tonen we 

dat we de zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer bekend. Zodat ze 

nog meer kinderen kunnen helpen. Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op vr. 4 

maart 2016? Dat zouden we alvast fijn vinden. 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 

 

• Openklasdag IK-klas 

- Op wo. 16 maart 2016 zetten wij ons deurtje open  van 11 u. tot 12 u. voor alle 

instappertjes voor dit schooljaar. 

- Nieuwsgierige ouders met mogelijke instappers zijn steeds welkom tijdens de schooluren, 

na het maken van een afspraak. 

 

• Zwembeurten 

 

di. 1 maart 2016 K2A + K2B + K3 

vr. 4 maart 2016 IK + K1 

di. 15 maart 2016 K2A + K2B + K3 

vr. 18 maart 2016 Ik + K1 
 

 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 

 

• Activiteiten – uitstappen 

� vr.  4 maart 2016:  De leerlingen van het 2
e 
leerjaar brengen een bezoek aan de     

    Chocoladefabriek. 

Kostprijs: 3,50 euro. 

� wo. 9 maart 2016:  De leerlingen van het 2
e
 leerjaar brengen een  

                                             bezoek aan de brandweerkazerne.                                                

� do. 17 maart 2016:  De leerlingen van het 1
e
 en 2

e
 leerjaar nemen deel aan de  

                                             Wiskundeolympiade (Wombat). 

� do. 17 maart 2016:  De leerlingen van het 4
e
 leerjaar brengen een bezoek aan  

                                             Productiecentrum Noord te Oelegem.. 

� ma. 21 maart 2016:  De leerlingen van het 3
e
 leerjaar gaan naar Planckendael te  

                                             Muizen (Mechelen). 

                                             Kostprijs: 12,00 euro. 

� ma. 21 maart 2016:  De leerlingen van het 4
e
 leerjaar gaan op uitstap  

                                             naar Hidrodoe te Herentals. 

                                             Kostprijs: 4,5 euro. 

� ma. 21 maart 2016:  De leerlingen van het 6
e
 leerjaar brengen een  

                                              bezoek aan de stad Brussel en het parlement. 

do. 24 maart 2016:  De leerlingen van het 5
e
 leerjaar gaan op excursie naar de  

                                             Zoo van Antwerpen. 

                                             Kostrpijs: 4,00 euro. 

� do. 24 maart 20169:  De leerlingen van het 6
e
 leerjaar nemen deel aan de  

                                             Doedagen in de Nekker te Mechelen. 

                                             Kostrpijs: 6 euro. 

 

                                       

• Sportactiviteiten 

� wo. 2 maart 2016:  De leerlingen van het 5
de

 en 6
de

 leerjaar kunnen  

                                              vrijblijvend deelnemen aan een “netbaltornooi”  



                                              georganiseerd door SVS in de Pollepel te Duffel in  

                                              de namiddag.  U ontving reeds een aparte brief. 

 

• Zwembeurten 

 

di. 8 maart 2016 1
e
 lj. +2A + 2B 

vr. 11 maart 2016 3A + 3B + 4
e
 lj. 

ma. 14 maart 2016 5
e
 lj. + 6

e
 lj. 

di. 22 maart 2016 1
e
 lj. + 2A + 2B 

vr. 25 maart 2016 3A + 3B + 4
e
 lj. 

 

• Medisch onderzoek 

De leerlingen van het 3
e
 leerjaar hebben medisch onderzoek op school.  Dit gaat door voor 3A 

op di. 8 maart 2016 en voor 3B op di. 15 maart 2016. 

 

• Creanamiddag Pasen 

De leerlingen van het 1
e
 t.e.m. het 6

e
 leerjaar besteden één namiddag aan knutselen rond het 

thema “Pasen”. 

1
e
 + 2

e
 leerjaar:  do. 24 maart 2016  

3
e
 + 4

e
 leerjaar:  di. 22 maart 2016 

5
e
 leerjaar: ma.21 maart 2016 

6
e
 leerjaar: do. 24 maart 2016 

 

• Bezoek middelbaar 

� Op ma. 29 februari 2016 om 9 u. brengen de leerlingen van het 6
e
 leerjaar een bezoek 

aan het Sint-Norbertusinstituut te Duffel.  Ze krijgen er een initiatieles Latijn, technologie, 

STEM, taal en expressie of natuurwetenschappen.  Terug op school om 12 u.! 

� Op 18 maart 2016 van 13 u. tot 15.30 u. brengen de leerlingen van het 6
e
 leerjaar een 

bezoek aan het Gemeentelijk Technisch Instituut. 

 
 
 
 
 
Heidi Dils       Het schoolteam. 
directeur 
 
 

 

�

�������������	
��

����	����	������������������	����������	���������������������	���

�����������	������	����������	�������������������������������

�	� 	����!�	��	������������������	����������	����	�"��������

��	�������	#���

�!�����$�$�	�����	����	����������$���$��	���������%�����������

��	���&������	��	�	������������	��	�'�((��#�)���������
��

*����	�	��������������	������������	�����	�$�%����$���	��

��$�	�$����	������!���*��	���*�+#��,�������	�����������	���!#��

����	��������(��������$��	������������������	����	�����!��������

-�	��	����	�.�����'�((��/,���#��

�����$������������!�����������������	��	���������0*���	���(�������	#�

1����		�	����
�

 


