
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders,  

 

Langs deze weg wil ik, samen met het hele schoolteam, 

aan iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen. Ik hoop 

dat alle goede voornemens voor 2019 zullen 

waargemaakt worden, maar het meest van al wens ik 

jullie een heel goede gezondheid en voor onze 

leerlingen veel leer- en speelplezier. Op 

maandagmorgen zagen we weer veel vertrouwde 

gezichten op de speelplaats, maar ook acht nieuwe. Bij 

juf Katie, juf Nathalie, juf Ann en juf Karine hebben 

we Emir, Firdaws, Buglam, Havin, Mymoon, Azem, Eman 

en Ibrahim mogen verwelkomen.  

 
 

Welkom in onze school!!! 

Verder wil ik nog een woordje uitleg geven over de  

activiteiten in 2019. Zoals je al weet zal er dit 



schooljaar geen schoolfeest zijn. We hebben dit jaar 

gekozen om de muzische talenten van onze leerlingen in 

de kijker te plaatsen. En waar kan dit beter dan op het 

podium in het Cultureel Centrum Casino? 

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari organiseert de 

school daar dan ook het muzisch feest  ‘Merlijn’. Dit is 

een voorstelling gebracht door alle kinderen van de 

lagere school. Jullie kind heeft dinsdag een 

uitnodigingsbrief meegekregen om toegangstickets te 

bestellen. Deze inkom is nodig aangezien hier natuurlijk 

ook kosten aan verbonden zijn: huur Casino, huur en 

aankoop kledij, inleggen van bussen,  huur en aankoop 

materialen, …  

Kennen jullie iemand die onze voorstelling wil 

sponsoren, dan mag je hem/haar altijd naar mij of juf 

Mirella doorsturen.  

  

Met vriendelijke groeten,  

Meester Luc 

Damiaanactie 

Vandaag, donderdag 10 januari, werd de Damiaanactie 

voorgesteld aan het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. 

Het eerste en tweede leerjaar krijgt de uitleg in de 

klas aan de hand van een bundeltje. 

Vanaf volgende week is er een stiftenverkoop voor €7.  



Info 

Kleuter 

Dinsdag 15 januari 2019 

- Instapje+ om 8.40u. voor de 2,5- en 3-jarige kleuters 

- Toneel: 4- en 5-jarige kleuters 

Woensdag 16 januari 2019 

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters 

Donderdag 24 januari 2019 

- Kijkdag nieuwe instappers 

Vrijdag 1 februari 2019 

- Instapdag nieuwe instappers 

Lager 

Maandag 14 januari 2019 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Donderdag 17 januari 2019 

- Toneel: 1ste, 2de en 3de leerjaar 

- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a 

Donderdag 24 januari 2019 

- Bieb: 2de, 3a en 3/4 

Kleuter en lager 

Woensdag 30 januari 2019 

- Pedagogische studiedag: geen school voor de 

leerlingen! Er wordt opvang voorzien! 

Woensdag 20 februari 2019 

- Vrije dag: geen school voor de kinderen! Er wordt 

opvang voorzien! 

Vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari 2019 

- Muzisch feest in het Cultureel Centrum Casino 

 


