
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Kriebelteam 

Dinsdagnamiddag kwam voor de eerste keer het 

Kriebelteam in actie! De vrijwilligers van het team 

hadden voor de krokusvakantie al de nodige uitleg 

gekregen van paramedisch werker Mieke van het CLB.  

Met een luizenkammetje gingen ze aan de slag. De 

haren van alle aanwezige kleuters, waarvan we de haren 

mochten nakijken, werden grondig gecontroleerd. De 

kleuters gedroegen zich voorbeeldig! Er werden geen 

luizen of neten gevonden! De ouders werden per mail of 

met een brief op de hoogte gebracht. 

Donderdag zijn de leerlingen van de lagere school aan 

de beurt. Hopelijk met dezelfde uitslag! 

 

Basketbaltornooi  

Voorbije woensdagnamiddag was een namiddag waar 

sommigen heel hard naar uitkeken. Juf Thérèse had 

voor ons een basketbaltornooi in Neerpelt geregeld. 

Yes!! 

Tijdens de speeltijden en turnles hadden we goed 

geoefend en we waren klaar om er een lap op te geven.  

De eerste wedstrijdjes hadden we nodig om in ons 

spelritme te komen. De volgende matchen gingen we 

volle kracht vooruit! Elke groep verloor slechts 1 

wedstrijdje. Drie van onze ploegen eindigden op de 

eerste plaats. De vierde ploeg eindigde op de tweede 

plaats! We hebben het dus supergoed gedaan.  



De juffen waren erg blij dat we mooi samenspeelden en 

respect hadden voor iedereen zijn/haar kunnen. We 

speelden sportief en maakten plezier. 

Het was een superleuke namiddag! 

 

Groetjes 

basketters van het 5de en 6de leerjaar 

 
 

 



Info 

Kleuter 

Vrijdag 20 maart 2020 

- Instapje+ om 8.40u. voor de ouders van de 2,5- en 

3-jarige kleuters   

Maandag 23 maart 2020 

- Oudercontact 5-jarige kleuters 

Dinsdag 24 maart 2020 

- Toneel k4, k4/5 en k5 

Lager 

Maandag 9 maart 2020 

- Zwemmen: 1a, 1b en 3a 

Woensdag 11 maart 2020 

- 13u30 Handbal 5de en 6de leerjaar 

Donderdag 12 maart 2020 

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

Maandag 16 maart 2020 

- Zwemmen 1a, 1b en 3a 

- Bibster-spel in de bieb: 4a 

Dinsdag 17 maart 2020 

- Bibster-spel in de bieb: 3/4 

Kleuter en lager 

Woensdag 18 maart 2020 

- Vrije dag. Er wordt opvang voorzien. Gelieve je 

kind voor vrijdag 13 maart in te schrijven bij de 

opvangjuffen! 


