
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

De leerlingen zijn de dagen nu echt wel aan het 

aftellen. Ja, volgende week vrijdag 22 en zaterdag 23 

februari is het zover. Na maanden van intense 

voorbereiding door het hele schoolteam (het bedenken 

van het verhaal, het maken van het decor, de kledij 

knippen en naaien, de verkoop organiseren, enz…) zijn 

we er bijna helemaal klaar voor. De generale repetitie 

van vorige week vrijdag belooft alvast veel goeds! De 

leerkrachten waren al redelijk tevreden (op enkele 

kleine details na). De kinderen deden al hun uiterste 

best en dit zonder publiek!  

Nee, dit mag je als ouders en grootouders echt niet 

missen!  

Gr, 

meester Luc  

Hoodiedag 

Het zesde heeft maandag een hoodiedag georganiseerd 

en toen hebben we een klasfoto gemaakt waar iedereen 

de kap van zijn hoodie op had. Misschien komt er een 

ook nog een pyjamadag, maar dat moeten de 

leerkrachten nog beslissen. (Soroya 6a) 



Generale repetities 

Vorige week vrijdag hadden we generale repetities van 

het muzisch feest ‘Merlijn’. Het was superleuk om naar 

te kijken. Iedereen heeft zijn best gedaan. Ook de 

acteurs! De kleren zijn bijna klaar op enkele kleine 

aanpassingen na. 

Om te onthouden! 

Weet je wat een generale repetitie is? 

Dat is het oefenen voor je het echte werk doet. 

Wanneer is het muzisch feest? 

Dat is op 22 en 23 februari.  

(Soraya 6a) 

Nieuwe juf 

Deze week is er een nieuwe juf gekomen in onze klas. 

Ze heet Shayla. Ze komt eens kijken hoe wij werken in 

onze klas. Ze heeft een zoektocht georganiseerd met 

de hele klas. Ze had cadeautjes verstopt en het was 

heel leuk om deze te vinden! 

Volgende week gaan we ook nog repeteren in het C.C. 

Casino voor het muzisch feest. 

Zijn de ouders nog niet nieuwsgierig?  

(Furkan 6a) 



Info 

Kleuter 

Woensdag 27 februari 2019 

- Kleuterproject: 5-jarige kleuters 

Donderdag 28 februari 2019 

- Kijkdag instappers van 11 maart 

Lager 

Donderdag 21 februari 2019 

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

Kleuter en lager 

Maandag 4 februari tot en met vrijdag 22 februari  

2018  

- Inschrijvingen voorrangsperiode broertjes en 

zusjes en kinderen van personeel van het 

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  

- Schooldoorlichting door de inspectie. 


