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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, fluohesje, zwem- en turnkledij, turnpantoffels en turnzakken naamtekenen 

a.u.b. 

 

 Soep 

In de week van ma. 18 februari tot en met vrijdag 22 februari 2019, zal er GEEN soep 

bedeeld worden op school.  De leverancier van de soep, Slagerij Bruyninckx, neemt die 

week vakantie.  Gelieve hiermee rekening te houden als u de lunch van uw kinderen 

klaarmaakt. 

 

 Warme maaltijden 

Graag herinneren wij u aan het volgende: 

 

OPGELET: Gelieve ’s morgens voor 9 u. aan het secretariaat (015 31 25 80 of 

secretariaat@tkompas.be) te melden als uw kind afwezig is en bijgevolg geen warme 

maaltijd nodig heeft!   

Indien u niet verwittigt, wordt de warme maaltijd aangerekend! 

 

 Nieuws uit de oudervereniging: Wafeltjesverkoop 

- De jaarlijkse verkoop van wafeltjes start op vr. 18 januari 2019 . 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. 22  februari 2019. 

- De bestelde dozen worden op school geleverd op vr. 15 maart 2019. 

De leerlingen hebben dan de mogelijkheid om hun bestelling al mee naar huis te nemen.  

We leveren aan huis op za. 16 maart 2019. 

 

 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 CO2-uitstoot verminderen. 

De Dikketruiendag vindt plaats op di. 12 februari 2019. Het thema is: de ‘klimaatflandriens”. 

Zorg er voor dat uw kind lekker warm aangekleed naar school komt! 

 

 



 Parkeren in de Nieuwstraat en kus- en rijstrook 

Gelieve de kus- en rijstrook te gebruiken zoals dit hoort en uw wagen enkel te parkeren op de 

daartoe voorziene parkeerstroken.  Gelieve niet op de stoep voor de turnzaal te parkeren!  De 

politie zal hierop extra toezien en wie fout geparkeerd staat zal een boete ontvangen. 

Mogen wij u ook vragen uw motor uit te schakelen tijdens het wachten op uw kind. 

 

 “Week tegen pesten” 

De “Vlaamse week tegen pesten” gaat door van vr. 22 februari t.e.m. vr. 1 maart 2019. 

Vorig jaar hebben we de “Rode Ridders” ingeschakeld tijdens de 'Week tegen pesten' en de 

periode die hierop volgde. Ook dit jaar gaan de leerlingen van de leerlingenraad aan de slag 

op de speelplaats. Dit jaar zijn het niet meer de “Rode Ridders”, maar “School Security”! 

Tijdens de lange speeltijden gaan zij, samen met enkele andere vrijwilligers, kleine conflicten 

oplossen op de bovenspeelplaats. Wij gaan samen met de leerlingen werken aan een pestvrije 

school! 

 

 Schoolfeest 

Op zaterdag 18 mei 2019 organiseren wij het schoolfeest in onze school. Samen met onze 

kleuters en leerlingen van de lagere school zullen we een optreden uitwerken rond het thema 

‘’t Kompas op ontdekking…”. Onze kleuters en leerlingen krijgen de kans om op verschillende 

manieren te schitteren op het podium.  

Het optreden zal doorgaan op onze speelplaats en is gratis voor iedereen. Naast een 

optreden voorzien we ook een BBQ en heel wat kraampjes met spelletjes en andere 

activiteiten. 

 

 Afschakelplan 

Indien ons land met een stroomtekort zou te maken hebben dient het afschakelplan in werking 

te treden. Als school moeten wij hier ook op voorbereid zijn. In dit kader werd er in overleg 

met de noodambtenaar van de gemeente een beleidsplan uitgewerkt. De overheid heeft 

België opgedeeld in acht schijven. Duffel zit in schijf drie.  Als het afschakelplan in voege 

treedt, dan wordt de elektriciteit eerst in schijf acht afgeschakeld. Mocht het tekort daarna nog 

te groot zijn, dan wordt ook schijf zeven afgeschakeld, enzovoort. De gemeenten in schijf één 

komen als allerlaatste aan de beurt, maar de kans dat het stroomtekort zo extreem wordt, is 

heel klein.  Indien de elektriciteit in onze school zou afgeschakeld worden, zullen we in 

overleg met de kinderopvang een aantal maatregelen treffen. U zal tijdig op de hoogte 

gebracht worden via een brief met duidelijk afspraken en mogelijkheden om de school of Het 

Speelnest te contacteren. 

 

 Schoolbrochure 

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u een nieuwe schoolbrochure. Dit exemplaar vervangt 

de volledige vorige brochure. In de loop van het schooljaar zal u ook nog de privacyverklaring 

ontvangen die u in deze brochure kan steken. Op de website vindt u een digitaal exemplaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

 
 Instapdag IK-klas 

- Op vr. 1 februari 2019 kunnen alle kleutertjes geboren vóór of op 1 augustus 2016 

instappen in het instapklasje van juf Elke.   

- Op wo. 20 februari 2019 is het openklasdag in het klasje van juf Elke.  Alle kleutertjes 

geboren vóór of op 11 september 2016 mogen instappen na de krokusvakantie, op ma. 11 

maart 2019.  Iedereen van harte welkom! 

- 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 

2019 worden de uren geteld door het departement.  Dit aantal bepaalt het aantal lesuren 

voor volgend schooljaar. 

 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- wo. 6 februari 2019:  Wintersportdag voor de kleuters van IK en KA in de  

                                             binnenspeeltuin “Het Circus” te Kontich. 

       

- do. 7 februari 2019:  Wintersportdag voor de kleuters van KB in de  

                                             binnenspeeltuin “Megaspeelstad” te Wechelderzande. 

 

- wo. 27 februari 2019: Alle kleuters vieren carnaval op school. 

 

 Sportactiviteiten 

- vr. 22 februari 2019:  Sportdag georganiseerd door de gemeente voor de 4- en  

                                              5-jarigen. 

                                            

 

 Zwembeurten 

 

di. 12 februari 2019 4-jarigen + 5-jarigen 

wo. 13 februari 2019 IK + 3-jarigen 

di. 26 februari 2019 4-jarigen + 5-jarigen (1e beurt) 
IK + 3-jarigen (2e beurt) 

 
 

 Valentijn in de kleuterschool 

We vieren Valentijn in de kleuterschool.   

U ontvangt hiervoor kortelings een aparte uitnodiging met meer info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

- vr. 1 februari 2019:  De leerlingen van het 1e leerjaar gaan op bezoek naar het  

                                             Speelgoedmuseum te Mechelen, samen met de  

                                             grootouders.  We reizen per trein.                                               

                                             Kostprijs: 4,50 euro. 

 

- vr. 8 februari 2019:  Theater Cabas komt langs voor de 4- en 5-jarigen.  Deze  

                                              voorstelling wordt gratis aangeboden door Ivarem. 

 
- ma. 25 februari 2019: De leerlingen van het 4e leerjaar brengen een bezoek aan  

                                             “PIME” te Lier.  We gaan met de fiets.  

                                              Kostprijs: 1,50 euro. 

 

 Sportactiviteiten 

- do. 7 februari 2019:  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. 

 

- wo. 27 februari 2019: Netbaltornooi voor de leerlingen van het 5e en 6e leerjaar  

                                             georganiseerd door “Moev”.  Dit gaat door in de “Pollepel” te  

                                             Duffel.  Meer info volgt in een aparte brief. 

 

 Zwembeurten 
 

di. 5 februari 2019 1e lj. + 2e lj. 

vr. 8 februari 2019 3e lj. + 4e lj. 

ma. 11 februari 2019 5e lj. + 6e lj. 

di. 19 februari 2019 1e lj. + 2e lj. 

vr. 22 februari 2019 3e lj. + 4e lj. 

ma. 25 februari 2019 5e lj. + 6e lj. 

wo. 27 februari 2019  4e lj. (extra zwembeurt) 

 
 

 
 

 
 

Heidi Dils       Het schoolteam  
directeur 


