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ALGEMEEN 
 

 

 Verlofdagen maart 

- Pedagogische studiedag: wo. 14 maart 2018 

 

 Nieuws uit de oudervereniging: Wafeltjesverkoop 

De bestelde dozen worden op school geleverd op vr. 16 maart 2018. 
De leerlingen hebben dan de mogelijkheid om hun bestelling al mee naar huis te nemen.  
Gelieve rekening te houden met het aantal bestelde dozen als uw kind met de fiets naar 
school komt.  We leveren aan huis in Duffel op za. 17 maart 2018. 
 

 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  

             2018”.  Gelieve geen cash geld mee naar school te geven. 
 

 Jeugdboekenmaand 2018 

Gedurende de ganse maand maart is het feest in de BIB.  De jeugdboekenmaand heeft dit 
jaar als thema: “Eureka!”.  In de BIB zullen allerlei voorstellingen georganiseerd worden: 
- do. 1 maart 2018: “Hello robot” voor het 3e leerjaar 

- ma. 5 maart 2018: “Sterrenwacht Urania” voor de leerlingen van het 6e leerjaar 

- vr. 16 maart 2018: “Wetenschapsshow” voor de leerlingen van het 4e leerjaar 

- di. 20 maart 2018: “Kunst en vliegwerk” voor de leerlingen van het 1e en 2e leerjaar 

- do. 22 maart 2018: “Doe-dozen” voor de leerlingen van het 5e leerjaar 

De 4 en 5-jarige kleuters brengen een bezoek aan de BIB op do. 29 maart 2018. 
De leerlingen van het 1e leerjaar brengen nog een extra bezoek aan de BIB op di. 6 maart 
2018.  De leerlingen van het 2e leerjaar brengen een extra bezoekje vr. 16 maart 2018. 
 

 Gezond ontbijt 

Op wo. 7 maart 2018 bieden wij al onze kleuters en leerlingen van de lagere school een 

lekker gezond ontbijt aan.  In de klas zal aandacht besteed worden aan de nieuwe 

voedingsdriehoek.  Meer info op: www.gezondleven.be/themas/voeding 

 

http://www.gezondleven.be/themas/voeding


 

 Bebat: spaaractie dubbele punten 

Van 26 februari tot en met 18 maart 2018 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 kleuterrefter! 

 

 Nationale pyjamadag van Bednet 

Vr. 9 maart 2018 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. 9 maart 2018? Dat zouden we alvast fijn vinden. 

 

 Wereldwaterdag 

Do. 22 maart 2018 zetten we met vele andere scholen in België “Wereldwaterdag” in de kijker. 
We vieren onze toegang tot drinkbaar water en we tonen onze solidariteit met de mensen die  

             elders op onze planeet geen toegang hebben tot veilig water. 
 Waarom? 
 Omdat drinkbaar water in vele landen niet voorhanden is en omdat wij al eens durven  
             vergeten hoe gelukkig we onszelf mogen prijzen dat wij dit altijd en overal ter beschikking  
             hebben.  We gebruiken drinkbaar water uit de kraan zelfs voor zoveel meer dan enkel om te  
             drinken. 

 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

 Openklasdag IK-klas 

- Op wo. 21 maart 2018 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. 13 maart 2018 4-jarigen + 5-jarigen 

di. 27 maart 2018 4-jarigen + 5-jarigen 

wo. 28 maart 2018 IK + 3-jarigen 

 

 Activiteiten – uitstappen 

- di. 6 maart 2018:  De kleuters van KB en KC brengen een educatief bezoek  

                                             aan Technopolis te Mechelen. 

Kostprijs: 9 euro. 

 

 Medisch onderzoek 

De kleuters van KB gaan op medisch onderzoek naar het CLB “Torenhof” te Antwerpen  

op vr. 9 maart 2018. 

 

 Infoavond boerderijklassen KC 

Op di. 20 maart 2018 zal er een infoavond over de boerderijklassen plaatsvinden om 19.30 u. 

in de refter.  U ontving hiervoor een aparte brief. 

 

 

 

 



 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- vr.  9 maart 2018:  De leerlingen van het 2e leerjaar brengen een bezoek aan de     

    Chocoladefabriek. 

Kostprijs: 3,50 euro. 

- ma. 19 maart 2018:  De leerlingen van het 1e leerjaar brengen een bezoek aan de  

                                             Doe-mee-boerderij “’t Groenhof” te Pulle. 

                                             Kostprijs: 9 euro. 

- ma. 26 maart 2018:  De leerlingen van het 4e leerjaar gaan op uitstap  

                                             naar Hidrodoe te Herentals. 

                                             Kostprijs: 6,60 euro.  

- ma. 26 maart 2018:  De leerlingen van het 5e leerjaar gaan op excursie naar de  

                                             Zoo van Antwerpen. 

                                             Kostprijs: 4 euro. 

- ma. 26 maart 2018:  De leerlingen van het 6e leerjaar brengen een  

                                              bezoek aan de stad Brussel en het parlement. 

- wo. 28 maart 2018:  De leerlingen van het 2e leerjaar brengen een  

                                             bezoek aan de brandweerkazerne.                                                

- do. 29 maart 2018:  De leerlingen van het 6e leerjaar nemen deel aan de  

                                             Doedagen in de Nekker te Mechelen. 

                                             Kostprijs: 6 euro. 

                                       

 Sportactiviteiten 

- wo. 7 maart 2018:  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. 

 

 Zwembeurten 

 

Let op! Wisseling van dag voor sommige klassen! 

di. 6 maart 2018 1e lj. +2e lj. 

vr. 9 maart 2018 3e lj. + 4e lj. 

ma. 12 maart 2018 5e lj. + 6e lj.  

di. 20 maart 2018 5e lj. + 6e lj.  (verwisseld wegens uitstap op 26/3) 

vr. 23 maart 2018 3e lj. + 4e lj. 

ma. 26 maart 2018 1e lj. + 2e lj. (verwisseld wegens uitstap 5e en 6e lj.) 

 

 Infoavond Bosklassen 

Op di. 27 maart 2018 om 19.30 u. zal er een infoavond over de bosklassen plaatsvinden in 

het 3e leerjaar. 

 

 Kangoeroewedstrijd 

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

donderdag 15 maart 2018.  U vindt alle info op: www.kangoeroe.org 

- 1e leerjaar:  Wombatwedstrijd 

- 4e leerjaar:  Springmuiswedstrijd 

- 5e leerjaar:  Koalawedstrijd 

De deelnameprijs per leerling bedraagt 2,50 euro te betalen via de schoolrekening van  
“Maart – april 2018”.   
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 halve dag aan knutselen rond het 

thema “Pasen”. 

1e + 2e leerjaar:  ma. 26 maart 2018 (voormiddag) 

3e + 4e leerjaar:  do. 29 maart 2018 (namiddag) 

5e + 6e leerjaar:  wo. 28 maart 2018 

 

 Vastenviering leerlingen Katholieke Godsdienst 

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

Martinuskerk op 23 maart 2018 om 10.40 u. 

 

 
 
 
 
 

Heidi Dils       Het schoolteam. 
directeur 
 


