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ALGEMEEN 
 

 

• Nieuws uit de oudervereniging: Wafeltjesverkoop 

- De jaarlijkse verkoop van wafeltjes start op vr. 5 maart 2021 . Een brief met 

intekenstroken wordt met uw kind meegegeven. 

- De opbrengst komt ten goede aan de school voor de nieuwe inrichting van de speelplaats. 

- Bestellingen binnenbrengen kan tot uiterlijk ma. 29 maart 2021.  De betaling dient te 

gebeuren via overschrijving. 

- De bestelde dozen worden op school geleverd op vr. 23 april 2021. 

- De leerlingen krijgen de dozen mee naar huis op ma. 26 april 2021. 

 

 

• Paasboeken 

Alle paasboeken kunnen vrijblijvend besteld worden aan de prijs van 7 euro per stuk. 
De bestelde paasboeken worden verrekend via de schoolrekening van  
“Maart – april 2020”.  Gelieve geen cash geld mee naar school te geven. 
 

 

• Bebat 

We verzamelen nog steeds lege batterijen op school, waarmee we punten kunnen sparen 

voor mooie prijzen. 

Geef dus gerust al jullie gebruikte batterijen mee naar school en wij deponeren ze in de 

groene Bebat-tonnetjes in onze grote inkomhal en de kleuterrefter! 

 

 

• Wereldwaterdag 

Op ma. 22 maart 2021 is het “Wereldwaterdag”.  Onze school heeft aandacht voor het  
       leefmilieu van nu en morgen, hier en elders op de wereld.  Wij werken daarom met onze  
       leerlingen rond de klimaatuitdagingen van vandaag.  Het spaarzaam omspringen met water is  
       daar één van.  We draaien op tijd de kraan toe en zorgen ervoor dat we zo weinig mogelijk  
       kraantjeswater verspillen.  We moeten duurzame keuzes maken om ervoor te zorgen dat er  
       voldoende water is hier en elders in de wereld, nu en in de toekomst. 

 

 

• Grote Opendeurdag 

Op zo. 21 maart 2021 is het grote opendeurdag op onze school!   
We zetten onze deuren open  en er is de mogelijkheid om in te schrijven voor het schooljaar 
2021-2022. 
Deze opendeurdag is onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen. 

 
 
 

 



• Boekentaskaartjes 

Om gevolg te geven aan een vraag die gesteld werd tijdens de vergadering van de 

oudervereniging in februari, is het secretariaat bezig met het maken van boekentaskaartjes. 

Dit zijn kaartjes in verschillende kleuren die aanduiden waar de kleuter/leerling na school naar 

toe gaat of hoe hij/zij wordt opgehaald. 

Er zijn 5 verschillende kaartjes: 

- Vandaag ben ik te voet 

- Vandaag ben ik met de fiets of step 

- Vandaag moet ik naar de kus en rij 

- Vandaag ga ik naar de naschoolse opvang 

- Vandaag ga ik naar de studie 

Ouders hebben dan de mogelijkheid om dit kaartje ’s morgens aan de boekentas van hun kind 
te hangen (kleuters en 1e leerjaar).  Zo weet hun zoon/dochter waar ze ’s avonds naar toe 
moeten of hoe ze worden opgehaald.   Voor de juffen is het ook gemakkelijk om snel te 
kunnen kijken of de kleuters worden opgehaald of ze naar de naschoolse opvang moeten. 
 
Iedere kleuter en leerling van het 1e leerjaar krijgt binnenkort een pakketje met deze kaartjes 
mee naar huis. 
 

 

• Nationale pyjamadag van Bednet 

Vr. 12 maart 2021 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 of onesie naar school komen op vr. 12 maart 2021?  

Dat zouden we alvast erg fijn vinden. 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

• Zwembeurten 

 

di. 2 maart 2021 L1 + L2 

vr. 5 maart 2021 L3 + L4A + L4B 

ma. 8 maart 2021 L5 + L6  

di. 16 maart 2021 L1 + L2 

vr. 19 maart 2021 L3 + L4A + L4B 

ma. 22 maart 2021 L5 + L6  

di. 30 maart 2021 L1 + L2 

 

 

• Kangoeroewedstrijd 

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

do. 18 maart 2021.  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 2021”.   
Elke klas ontvangt mooie prijzen, waaronder smartgames, voor hun deelname. 

 
 
 

Heidi Dils       Het schoolteam. 
directeur 


