NIEUWSBRIEF
FEBRUARI 2017
ALGEMEEN


Verlofdagen februari
- Pedagogische studiedag:
- Krokusvakantie:

wo. 15 februari 2017
ma. 27 februari 2017 t.e.m. vr. 3 maart 2017



Winterperiode
Denk eraan de handschoenen, muts en sjaal van uw kind te naamtekenen, zodat deze niet
verloren kunnen gaan!
Ook fietshelm, fluo-hesje, zwem- en turnkledij, turnpantoffels en turnzakken naamtekenen
a.u.b.



Nieuws uit de oudervereniging: Wafeltjesverkoop
- De jaarlijkse verkoop van wafeltjes start op ma. 23 januari 2017 . Een brief met
intekenstroken werd met uw kind meegegeven.
- De opbrengst komt ten goede aan de school voor de aankoop van didactisch materiaal,
betaling van culturele activiteiten, vervoer zeeklassen, een geschenkje op het einde van
het 6e leerjaar, …
- Bestellingen binnenbrengen kan tot uiterlijk vr. 17 februari 2017.
- De bestelde dozen worden op school geleverd op vr. 10 maart 2017.
De leerlingen hebben dan de mogelijkheid om hun bestelling al mee naar huis te nemen.
We leveren aan huis op za. 11 maart 2017.



Dikketruiendag
Als u een dikke trui of thermische onderkleding draagt, kunt u de thermostaat lager zetten.
Eén graad minder betekent gemiddeld 7% minder stookkosten en broeikasgassen. Ook door
lichten te doven bij het verlaten van een ruimte, toestellen uit te schakelen na gebruik, de
verwarming correct af te stellen, ... kunt u energie besparen en de CO 2-uitstoot verminderen.
De Dikketruiendag vindt plaats op vr. 17 februari 2017. Het thema is: ‘Ons engagement kent
geen grenzen!‘
Zorg er voor dat uw kind lekker warm aangekleed naar school komt!
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NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL



Instapdag IK-klas
Op wo. 1 februari 2017 kunnen alle kleutertjes geboren vóór of op 1 augustus 2014
instappen in het instapklasje van juf An. Welkom aan Kyano Bornauw en June Rosario.
Op wo. 8 februari 2017 van 11 tot 12 u. kunnen alle kleutertjes die dit schooljaar nog
wensen in te stappen een kijkje komen nemen in de klas van juf An.
Wordt uw kleutertje 2,5 jaar, maar beslist u het instappen nog even uit te stellen? Geen
probleem! U hoeft echter niet te wachten tot een volgende instapdatum. U schrijft best in
vanaf de leeftijd van 2,5 jaar en vanaf dan kiest u zelf het meest geschikte moment om in
te stappen. Uw kindje hoeft dus nog niet aanwezig te zijn vanaf de inschrijving, maar de
school heeft er baat bij voor het inrichten van extra uren kleuterbegeleiding. Op 1 februari
2017 worden de uren geteld door het departement. Dit aantal bepaalt het aantal lesuren
voor volgend schooljaar.



Activiteiten – uitstappen
ma. 6 februari 2017:



wo. 22 februari 2017:

Theater Wortel op school voor alle kleuters.
Kostprijs: De kostprijs van deze voorstelling wordt gedragen
door onze oudervereniging, waarvoor onze
oprechte dank!
Alle kleuters vieren carnaval op school.

Zwembeurten
wo. 1 februari 2017
di. 14 februari 2017

IK + 3-jarigen
4-jarigen + 5-jarigen

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL


Activiteiten – uitstappen
do. 2 februari 2017:

-



Sportactiviteiten
wo. 8 februari 2017:

-



vr. 24 februari 2017:

do. 9 februari 2017:

De leerlingen van het 6e leerjaar brengen een bezoek aan
het Planetarium te Brussel.
Kostprijs: 4,75 euro
Alle leerlingen van de lagere school vieren carnaval op
school.

De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar nemen deel aan het
trefbaltornooi in de Pollepel te Duffel in de namiddag.
U kon hiervoor reeds inschrijven.
De leerlingen van de lagere school gaan schaatsen naar
schaatsbaan “Die Swaene” te Heist-op-den-Berg.
Kostprijs: 1,50 euro inkom + 1,50 euro voor huur schaatsen.

Zwembeurten
di. 7 februari 2017
vr. 10 februari 2017
ma. 13 februari 2017
di. 21 februari 2017

1e lj. + 2e lj.
3e lj. + 5e lj.
4e lj. + 6e lj.
1e lj. + 2e lj.



Medisch onderzoek
De leerlingen van het 5e leerjaar gaan op medisch onderzoek naar Torenhof te Antwerpen.
Dit gebeurt in 2 groepen.
di. 7 februari 2017: groep 1 (15 leerlingen)
di. 7 maart 2017: groep 2 (14 leerlingen)



Safer Internet Training
Op di. 7 februari krijgen onze leerlingen van het 5e en 6e leerjaar in de namiddag een sessie
over het veiliger gebruiken van het Internet. Deze sessie zal gegeven worden door Tom
Mertens, papa van Tiebe (IK).



Niveaulezen
Op wo. 8 maart 2017 start het 1e leerjaar met niveaulezen. Alvast bedankt aan alle
hulpouders die zich hebben opgegeven om mee te komen lezen!

Heidi Dils
directeur

Het schoolteam

