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ALGEMEEN 
 

 

 Winterperiode 

Denk eraan de handschoenen, muts en sjaal van uw kind te naamtekenen, zodat deze niet 

verloren kunnen gaan! 

Ook fietshelm, zwem- en turnkledij, turnpantoffels en turnzakken naamtekenen a.u.b. 

 

 Gedichtendag 

Op do. 28 januari 2016 staat poëzie centraal in de klassen.  We werken in de school rond het 

thema “Herinneringen”. 

 

 Inzameling batterijen 

We maken onze leerlingen extra vertrouwd met het recycleren door gebruikte batterijen mee 

te brengen naar school.  Onze school doet ook mee aan de puntenspaaractie van Bebat om 

extra schoolmateriaal te verkrijgen.  Batterijen binnengebracht tijdens de maand januari 

leveren ons dubbele punten op! 

 

 Feestelijke opening bewegingsklas 

Ons ganse kleuterteam heeft zich tijdens een bijscholing laten onderdompelen in het 

ontwikkelingslab van Bodymap.  Hierbij hebben ze kennis en inzicht verworven in de 

ontwikkeling van elke leeftijd en met efficiënte tips kunnen ze nu aan de slag. 

Omdat onze leerkrachten de noodzaak inzien van een stimulerende omgeving heeft ons 

kleuterteam een bewegingsklas ingericht waar activiteiten zoals kleuteryoga, schrijfdans, 

prikkelen van de fijne motoriek zullen worden uitgeoefend. Twee maal per week zal elke 

leeftijd de bewegingsklas gebruiken. Ook met “Bodymap – Fit voor leren” gaat men aan de 

slag. Dit zijn leuke oefeningen om bewegingen bij kleuters te stimuleren en in te oefenen. 

Twee maal per maand werkt iedere klas rond één bepaalde oefening.  

Op vr. 8 januari 2016 om 15 u. vindt er een feestelijk openingsmoment plaats voor de nieuwe 

bewegingsklas.  Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen! 
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NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

 
 Instapdag IK-klas 

- Op ma. 4 januari 2016 kunnen alle kleutertjes geboren vóór of op 4 juli 2013 instappen in 

het instapklasje van juf Liesbeth.  Welkom aan Elias en Tchad! 

- Op wo. 27 januari 2016 mogen 2,5-jarige kleuters met hun ouders een kijkje komen 

nemen in de klas van juf Liesbeth  van 11 u. tot 12 u. 

 

 Zwembeurten 

 

di. 5 januari 2016 K2 + K3 

vr. 8 januari 2016  IK + K1 

di. 19 januari 2016 K2 + K3 

vr. 22 januari 2016 IK + K1 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- vr. 15 januari 2016:  De leerlingen van het 1
e
 leerjaar ontvangen grootouders in  

                                              de klas. 

- ma. 25 januari 2016: Het 3
e
 leerjaar maakt een educatieve uitstap naar  

                                             Technopolis te Mechelen. 

                                              Kostprijs: 7,30 euro 

- vr. 29 januari 2016:  Het 2
e
 leerjaar brengt een bezoek aan het MUHKA te  

                                              Antwerpen.    

                                              Kostprijs: 8 euro 

 Sportactiviteiten 

- do. 21 januari 2016:  De leerlingen van de lagere school gaan schaatsen naar  

                                             “Die Swaene” te Heist-op-den-Berg.   

                                              Kostprijs: 1,50 euro (inkom) + 1,50 euro (huur schaatsen). 

 

 Zwembeurten 
 

ma. 4 januari 2016  5
e
 lj. + 6

e
 lj. 

di. 12 januari 2016 1
e
 lj. + 2

e
 lj. 

vr. 15 januari 2016  3
e
 lj. + 4

e
 lj. 

ma. 18 januari 2016  5
e
 lj. + 6

e
 lj. 

di. 26 januari 2016 1
e
 lj. + 2

e
 lj. 

vr. 29 januari 2016  3
e
 lj. + 4

e
 lj. 

 

 Medisch onderzoek 

De leerlingen van het 5
e
 leerjaar gaan op medisch onderzoek naar het CLB “Torenhof” te 

Antwerpen.  De leerlingen worden verdeeld in 2 groepen.   
Groep 1 gaat op di. 19 januari 2016, groep 2 gaat op di. 26 januari 2016. 
 

 Damiaanactie 

Op wo. 13 januari 2016 nemen de leerlingen van het 4
e
, 5

e
 en 6

e
 leerjaar deel aan de 

damiaanactie. 
Er kunnen pakjes met stiften (assortiment van verschillende kleuren) aangekocht worden aan 
de prijs van 6 euro/pakket. 
 

 
 

Heidi Dils       Het schoolteam  
directeur 


