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ALGEMEEN 
 

 

 Vrije dagen 

- Kerstvakantie:  ma. 25 december 2017 tot en met vr. 5 januari 2018 

 

 Winterperiode 

Denk eraan de handschoenen, muts, sjaal en andere persoonlijke dingen van uw kind te 

naamtekenen, zodat wanneer deze verloren gaan we ze snel kunnen terug bezorgen aan de 

eigenaar!  

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

 

 Gedichtendag 

Op do. 25 januari 2018 staat poëzie centraal in de klassen.  We werken in de school rond het 

thema “Theater”. 

 

 Belangrijk: Kom elke dag op tijd en respecteer de schooluren! 

Mogen we aan onze ouders uitdrukkelijk vragen om de kleuters en leerlingen van de lagere 

school tijdig naar school te brengen!  De lessen beginnen om 8.30 u. en anders missen zij de 

startactiviteit waarbij de dagplanning wordt overlopen en de groepjes verdeeld worden.   

De aanwezigheden zijn ook belangrijk om de schooltoelage niet te verliezen! 

Opgelet:  De schoolpoort gaat pas open om 8 u., indien u vroeger opvang nodig  

                heeft, dient u zich in te schrijven in “Het Speelnest”, Rooienberg, Duffel. 

 

 Koeken 

Mogen wij vragen dat wanneer u een koek met uw kind meegeeft, u steeds de naam van uw 

kind op de wikkel schrijft .  Indien u een koek of fruit in een (koeken)doosje meegeeft ook 

hierop de naam van uw kind voorzien a.u.b.. 

 

 Verloren voorwerpen 

Er zijn heel wat verloren voorwerpen op school.  Deze bevinden zich aan de kapstokken in de 

grote traphal van de lagere school. 

Wij willen u vragen om tijdens het oudercontact een kijkje te nemen of hier iets van uw kind bij 

ligt a.u.b..   

 

 

 

 

 

 

 

 



 Filmbus “MOOOV” 

In de periode van ma. 15 tot en met vr. 19 januari 2018 komt de Filmbus “MOOOV” op 

locatie. Deze zal zich plaatsen op ons schoolpleintje.  

“MOOOV” brengt prachtige films met zicht op de wereld naar de Vlaamse gemeentes. Er 

worden 3 verschillende voorstellingen voorzien. Elke film handelt over het thema 

“Vluchtelingen”. 

 

-        KA tot en met KC: “Storm”  

     Storm is een ongelooflijk charmante kleuterdocumentaire, volledig op hun maat gemaakt.  

     Het jongste publiek volgt de alledaagse belevenissen van de kleine Storm vanaf het puntje  

     van de stoel. Een echte aanrader! 

 -      1e tot en met 3e leerjaar: “Rafiki”  

     Mette, Julie en Naisha zijn drie dikke vriendinnen. Ze leven in een klein dorp in Noorwegen  
     en zijn op school druk bezig met het repeteren voor een kerstshow, met het gooien met  

     sneeuwballen en het racen met hun slee.  Op een dag blijken Naisha en haar moeder  
     gewoon spoorloos verdwenen. De asielaanvraag van de twee blijkt afgekeurd en moeder  

     en dochter worden het land uitgewezen.  Julie en Mette willen er alles aan doen om hun  

     vriendinnetje te helpen.  
-        4e tot 6e leerjaar: “Blijf”   

     De 11-jarige Lieke zit bij de Iraanse Milad in de klas en de twee zijn al jaren  
     boezemvrienden.  Als het gezin van Milad als uitgeprocedeerde asielzoekers het land  

     wordt uitgezet, weet de jongen te ontsnappen. Lieke, die al snel door heeft waar haar  

     beste vriendje zich schuil houdt, besluit samen met hem te vluchten.  
 

Speciaal voor de scholen, heeft “MOOOV” ook een filmaanbod vergezeld van een lesmap. 
De verschillende films zullen in de klas dus nog verder besproken worden. 
 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

 Instapdag IK-klas 

- Op ma. 8 januari 2018 kunnen alle kleutertjes geboren vóór of op 8 juli 2015 instappen in 

het instapklasje van juf Elke.  Welkom aan Mathis, Kaur Gurheer, Lyam en Thibaut! 

- Op wo. 24 januari 2018 mogen alle 2,5-jarige kleuters met hun ouders een kijkje komen 

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

 

 Zwembeurten 

 

di.   16 januari 2018 4-jarigen + 5-jarigen 

wo. 17 januari 2018 IK + 3-jarigen 

di.   30 januari 2018 4-jarigen + 5-jarigen 

wo. 31 januari 2018 IK + 3-jarigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- vr. 12 januari 2018:  De leerlingen van het 1e leerjaar ontvangen grootouders in  

                                             de klas. 

- di. 30 januari 2018:  De leerlingen van het 2e leerjaar brengen een bezoek aan  

                                             het MUHKA te Antwerpen. 

                                             Kostprijs: 8 euro 

 

 Sportactiviteiten 

- di. 9 januari 2018:  De leerlingen van het 2e leerjaar nemen deel aan de SVS- 

                                             activiteit “Mega-Spelenpaleis” in de Nekker te Mechelen                                              

                                             Kostprijs: 3 euro 

- wo. 31 januari 2018: De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar kunnen in de  

                                             namiddag deelnemen aan een Trefbaltornooi van SVS in de  

                                             Pollepel te Duffel. 

                                             Aparte brief volgt nog. 

 

 Zwembeurten 
 

di. 9 januari 2018 1e lj. + 2e lj. 

vr. 12 januari 2018 3e lj. + 4e lj. 

ma. 15 januari 2018 5e lj. + 6e lj. 

di. 23 januari 2018 1e lj. + 2e lj. 

vr. 26 januari 2018 3e lj. + 4e lj. 

ma. 29 januari 2018 5e lj. + 6e lj. 

 

 Muziekproject “Koningin Kato” 

Op ma. 15 januari meert “Zingend schip” aan bij ons op school.  Zij zullen de leerlingen van 

het 5e en 6e leerjaar onderdompelen in de wereld van Koningin Kato! 

 

 Medisch onderzoek 

De leerlingen van het 5e leerjaar gaan op medisch onderzoek naar het CLB “Torenhof” te 
Antwerpen.   
          *  5B heeft medisch onderzoek op vr. 26 januari 2018 
          *  5A heeft medisch onderzoek op ma. 26 februari 2018 
 

 
 

Heidi Dils       Het schoolteam  
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Prettige kerstdagen 

   en 

gelukkig Nieuwjaar! 


