
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

Het belooft een drukke maand februari te worden,   

want op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari 2019  gaat 

ons muzisch schoolfeest door. Zoals jullie al weten zal 

dit het enige optreden zijn van de lagere 

schoolkinderen. Er is inderdaad geen ander schoolfeest 

gepland op het einde van het schooljaar. Zorg dus dat 

je erbij bent. Het worden zeker twee leuke 

voorstellingen en aan de inzet van de leerlingen en de 

leerkrachten zal het zeker niet gelegen hebben. De 

leerlingen spreken met de hulp van de juffen en 

meesters al hun muzische talenten aan en zijn hun 

laatste danspasjes, teksten, liedjes, … aan het 

inoefenen.  

Deze week kregen we daarbij ook nog een bericht van 

de inspectie. Na de krokusvakantie krijgen we bezoek 

van 2 inspecteurs. Tijdens dergelijke doorlichting gaat 

de onderwijsinspectie na of de school de 

erkenningsvoorwaarden respecteert en haar eigen 

kwaliteit systematisch bewaakt. De vorige doorlichting 

dateert van 2011.  

 

Gr, 

meester Luc 



De turnzaal  

De turnzaal heeft de laatste maanden een echte 

gedaantewisseling ondergaan.  

Eerst en vooral werd onze vloer vernieuwd, met daarop een 

mooie belijning. De muren werden opnieuw geverfd en er 

werden nieuwe sportramen geplaatst.  

Eindelijk kunnen de leerlingen ‘basketten’ in de turnzaal! Er 

werd een basketbaltoren geplaatst waaraan we veel plezier 

zullen beleven. 

Daarbij kregen we nog nieuwe valmatten, een lange mat en 

kleine matjes die zorgen dat alle turnlessen veilig kunnen 

verlopen. 

We willen heel graag de gemeente bedanken om ons zoveel 

middelen ter beschikking te stellen om onze turnzaal en het 

materiaal te vernieuwen. 



 

Info 

Kleuter 

Vrijdag 1 februari 2019 

- Instapdag nieuwe instappers 

Woensdag 6 februari 2019 

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters 

Dinsdag 12 februari 2019 

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

Lager 

Maandag 4 februari 2019 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Kleuter en lager 

Maandag 4 februari tot en met vrijdag 22 februari  

2018  

- Inschrijvingen voorrangsperiode broertjes en zusjes 

en kinderen personeel geboortejaar 2017 

Woensdag 20 februari 2019 

- Vrije dag: geen school! Er wordt opvang voorzien! 

Vrijdag 22 februari en zaterdag 23 februari 2019 

- Muzisch feest in het Cultureel Centrum Casino 

Krokusvakantie van maandag 4 maart tot en met vrijdag 

8 maart 2019 

- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien. Indien 

je kind op deze dagen naar de opvang komt, moet je 

je kind ten laatste vrijdag 22 februari  inschrijven 

bij de opvangjuffen. 

Maandag 11 maart tot en met vrijdag 15 maart 2019 

- Schooldoorlichting door de inspectie. 


