
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

Het muzisch feest van 22 en 23 februari 2019 nadert nu met rassen 

schreden. Vandaag hebben de leerlingen van het lager ook een 

belangrijke brief meegekregen met een overzicht van de repetities 

van de laatste  dagen (van maandag 18 februari tot vrijdag 22 

februari). Deze repetities zullen natuurlijk al doorgaan in het Casino 

zelf. Om de kosten te drukken, vragen we jullie om de kinderen op 

dinsdag 19, donderdag 21 en vrijdag 22 februari  

’s morgens ten laatste om 8u40 aan het Casino  af te zetten. Elke 

middag zetten we bussen in om de leerlingen naar school terug te 

brengen. Leerlingen die ’s morgens met de schoolbus of met de fiets 

naar school komen en ook de leerlingen die naar de opvang komen 

worden door de leerkrachten meegenomen naar het Casino. 

Opdat alles vlot zou verlopen en ook voor de veiligheid van de 

leerlingen verwachten we dat jullie ze op tijd brengen. 

Wij verwachten ook alle leerlingen op 22 en 23 februari  om in deze 

voorstellingen mee te spelen. 

Heb je hierover nog vragen, stel ze gerust aan de juffen of meesters. 

Ze zullen ze graag beantwoorden! 

Groeten, 

meester Luc 

Communicatie 

De kleuters van juf Gina, juf Rebecca, juf 

Marleen en juf Karen zijn aan het leren 

over communicatie. Op dinsdag kregen ze 

dan ook bezoek van juf Nele. Ze leert 

gebarentaal aan kinderen en volwassenen.  

De kleuters leerden hoe ze het liedje ‘Op een grote paddenstoel’ met 

gebaren konden uitbeelden.    



Nieuwsgierig? Kijk dan maar eens op youtube, 

https://youtu.be/PRooPWM_0js 

 

 
Tijdens de lessen levensbeschouwelijke vakken hebben de kinderen 

informatie gekregen over Pater Damiaan en de Damiaanactie. 

Damiaanactie is een organisatie die over de hele wereld gekend is en 

heel actief is in de zorg voor slachtoffers van twee armoedeziektes, 

namelijk melaatsheid en TBC. 

Elk jaar wordt er eind januari een grote inzamelactie georganiseerd. 

Ook wij konden op school een pakje stiften kopen. 

Samen verzamelden we € 392 !! 

Hierdoor zal de Damiaanactie  bijna 8 mensen kunnen helpen. 

Bedankt voor jullie steun. 

De leerkrachten levensbeschouwelijke vakken. 
 

Gezocht voor het muzisch feest!!! 

Voor het muzisch feest zijn we nog op zoek naar blauwe regenlaarzen 

(schoenmaten:34, 35, 36, 37, 38 of 39). Je mag ze op het secretariaat 

binnenbrengen. Wel goed je naam in vermelden!!! 



Info 

Kleuter 

Dinsdag 12 februari 2019 

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

Woensdag 13 februari 2019 

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters 

Lager 

Maandag 11 februari 2019 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Dinsdag 12 februari 2019 

- Toneel: 3de en 4de leerjaar 

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. 


