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ALGEMEEN 
 

 

 Verlofdagen maart 

- Krokusvakantie:  ma. 27 februari 2017 tot en met vr. 3 maart 2017 

 

 Nieuws uit de oudervereniging: Wafeltjesverkoop 

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 in Duffel op za. 11 maart 2017. 
 

 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 6e 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  

             2017”.  Gelieve geen cash geld mee naar school te geven. 
 

 Jeugdboekenmaand 2017 

Gedurende de ganse maand maart is het feest in de BIB.  De jeugdboekenmaand heeft dit 
jaar als thema: “Je bent wie je bent”.  In de BIB zullen allerlei voorstellingen georganiseerd 
worden: 
- do. 9 maart 2017: Theater Wortel voor de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar. 

- do. 23 maart 2017: Studio Gekko voor de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar 

- vr. 24 maart 2017: Bezoek Mark Tijsmans voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar 

De 4 en 5-jarige kleuters brengen een bezoek aan de BIB op di. 7 maart 2017. 
De leerlingen van het 1e leerjaar brengen nog een extra bezoek aan de BIB op vr. 10 maart 
2017.  De leerlingen van het 2e leerjaar brengen een extra bezoekje op vr. 24 maart 2017. 
 

 Paasontbijt 

Op vr. 31 maart 2017 bieden wij al onze kleuters en leerlingen van de lagere school een 

lekker paasontbijt aan. 

 

 

 

 



 

 Bebat: spaaractie dubbele punten 

Vanaf wo. 22 februari  tot en met vr. 24 maart 2017 krijgt onze school niet één maar liefst 

twee punten voor elke kilo gebruikte batterijen.  De ideale gelegenheid om het puntentotaal 

van onze school een flinke boost te geven.  Via de webshop van Bebat kan de school met 

deze punten allerlei nuttig didactisch materiaal bestellen. 

Breng dus gerust al jullie gebruikte batterijen mee naar school en deponeer ze in de groene 

Bebat-tonnetjes die je kan vinden in de grote inkomhal en de kleuterefter! 

 

 Nationale pyjamadag van Bednet 

Vr. 17 maart 2017 is de 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. 17 maart 2017? Dat zouden we alvast fijn vinden. 

 

 Fietsen op de parking 

Mogen wij vragen dat wanneer u met de fiets uw kind komt ophalen, om deze dan te parkeren  
             op het voetpad voor de turnzaal of op de parking van de school (enkel aan de linkerzijde van  
             de schoolpoort) a.u.b..   
             Gelieve uw fiets niet te plaatsen voor de garage van de conciërgewoning of voor de  
             schoolpoort.  Wij danken u voor uw begrip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

 Openklasdag IK-klas 

- Op wo. 22 maart 2017 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. 14 maart 2017 4-jarigen + 5-jarigen 

wo. 15 maart 2017 IK + 3-jarigen 

di. 28 maart 2017 4-jarigen + 5-jarigen 

wo. 29 maart 2017 Ik + 3-jarigen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- vr.  10 maart 2017:  De leerlingen van het 2e leerjaar brengen een bezoek aan de     

    Chocoladefabriek. 

Kostprijs: 3,50 euro. 

- ma. 20 maart 2017:  De leerlingen van het 4e leerjaar gaan op uitstap  

                                             naar Hidrodoe te Herentals. 

                                             Kostprijs: 6,10 euro.  

- wo. 22 maart 2017:  De leerlingen van het 2e leerjaar brengen een  

                                             bezoek aan de brandweerkazerne.                                                

- ma. 27 maart 2017:  De leerlingen van het 6e leerjaar brengen een  

                                              bezoek aan de stad Brussel en het parlement. 

- ma. 27 maart 2017:  De leerlingen van het 5e leerjaar gaan op excursie naar de  

                                             Zoo van Antwerpen. 

                                             Kostrpijs: 3,50 euro. 

- do. 30 maart 2017:  De leerlingen van het 6e leerjaar nemen deel aan de  

                                             Doedagen in de Nekker te Mechelen. 

                                             Kostrpijs: 6 euro. 

- do. 30 maart 2017:  De leerlingen van het 4e leerjaar brengen een bezoek aan  

                                             het Productiecentrum Noord te Oelegem. 

 

                                       

 Sportactiviteiten 

- wo. 8 maart 2017:  De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kunnen  

                                              vrijblijvend deelnemen aan een “netbaltornooi”  

                                              georganiseerd door SVS in de Pollepel te Duffel in  

                                              de namiddag.  U ontving reeds een aparte brief. 

-  wo. 15 maart 2017:  De leerlingen van het 1e tot en met het 4e leerjaar kunnen  

                                              vrijblijvend deelnemen aan een “zweminstuif”  

                                              georganiseerd door SVS in de Zwem.com te Duffel in  

                                              de namiddag.  U ontving reeds een aparte brief. 

Kostprijs: 1 euro. 

 

 Zwembeurten 

 

di. 7 maart 2017 1e lj. +2e lj. 

vr. 10 maart 2017 3e lj. + 5e lj. 

ma. 13 maart 2017 4e lj. + 6e lj. 

di. 21 maart 2017 1e lj. + 2e lj. 

vr. 24 maart 2017 3e lj. + 5e lj. 

ma. 27 maart 2017 4e lj. + 2e lj. (extra zwembeurt) 

 

 Medisch onderzoek 

De leerlingen van het 5e leerjaar die in februari nog niet op medisch onderzoek zijn geweest, 

doen dit op di. 7 maart 2017.  Zij gaan hiervoor met de bus naar CLB Torenhof te Antwerpen. 

 

 Infoavond Bosklassen 

Op do. 4 mei 2017 om 19.30 u. zal er een infoavond over de bosklassen plaatsvinden in het 

3e leerjaar. 

 

 

 

 

 

 

 



 Dreamtour dode hoek 

Onze school heeft een “Dreamtour dode hoek” gewonnen met de strapwedstrijd 2016 van het 

Octopusplan. 

Het 5e leerjaar zal op wo. 22 maart 2017 verkeersles krijgen over de dode hoek, op het 

Kapelplein aan de bibliotheek. 

De leerlingen worden die dag om 8 u. op school verwacht.  Ze moeten de verplaatsing naar  

’t Kofschip maken om daar om 8.30 u. aanwezig te zijn. 

 

 Kangoeroewedstrijd 

Enkele klassen van de lagere school gaan deelnemen aan de Kangoeroewedstrijd op 

donderdag 16 maart 2017.  U vindt alle info op: www.kangoeroe.org 

- 1e leerjaar:  Wombatwedstrijd 

- 4A + 4B:     Springmuiswedstrijd 

- 5e leerjaar:  Koalawedstrijd 

De deelnameprijs per leerling bedraagt 2,50 euro te betalen via de schoolrekening van  
“maart – april 2017”.   
Elke klas ontvangt mooie prijzen, waaronder Smartgames voor hun deelname. 
 

 Creanamiddag Pasen 

De leerlingen van het 1e t.e.m. het 6e leerjaar besteden één namiddag aan knutselen rond het 

thema “Pasen”. 

1e + 2e leerjaar:  do. 30 maart 2017  

3e + 4e leerjaar:  di. 28 maart 2017 

5e + 6e leerjaar: di. 28 maart 2017 

 

 Vastenviering leerlingen Katholieke Godsdienst 

De leerlingen die Katholieke Godsdienst volgen zullen een vastenviering bijwonen in de Sint-

Martinuskerk op vr. 31 maart 2017 om 10.30 u.. 

 

 
 
 
 
 

Heidi Dils       Het schoolteam. 
directeur 
 


