
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 

 

De laatste vrijdag voor de krokusvakantie was het een 

te gekke bende in de klas van juf Renilde. 

De kinderen hadden de hele week meegedaan aan de 

verkleeduitdagingen. Vrijdag begon de dag met een 

polonaise en allemaal nog gekkere figuren.  

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen mochten in groepjes grappige opdrachten 

uitvoeren. Met 1 hand een ballon in de lucht houden. 

Zoveel mogelijk suikerklontjes op een houten stokje 

plaatsen. En als laatste … een te gekke fotoshoot: 

 

 Wat hebben wij plezier 

gehad! 

 

 

 

 

 

 



Vorige week zaten we in de klas met een dikke trui, een 

dekentje en slofjes om ons warm te houden. Maar deze 

week ruilden we al deze spulletjes in voor een t-shirt, 

kleedjes en rokjes in vrolijke lentekleurtjes. Op de 

speelplaats zagen we iedereen genieten van het 

zonnetje. De jassen werden al gauw vergeten en je zag 

dat iedereen vrolijk werd van dat zonnetje. Dus na een 

dagje hard werken in de klas, trokken de leerlingen van 

3B even naar buiten om van die zonnestraaltjes te 

genieten! Héérlijk! 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten,  

Meester Johan 

Misschien hebben 

jullie het al gemerkt, 

juf Mireilla heeft op 

het bureel een nieuwe 

co-directeur:  

meester Johan 

vervangt vanaf  

deze week meester 

Luc. 
 



Inschrijvingen 

Alle kinderen die geboren zijn in 2019 en voor het 

eerst naar school gaan of veranderen van school, meld 

je aan vanaf 01 maart 2021 vanaf 09 uur tot en met    

26 maart 2021. Meld je kind zeker aan, ook al kan het 

pas naar school op woensdag 1 september 2022.  

Aanmelden is gemakkelijk: 

 



Info 

Lager 

Maandag 01 maart 2021 

Zwemmen 3A, 3B en 6A  

 

Donderdag 18 maart 2021 

Kangoeroewedstrijd 
 

De Kangoeroewedstrijd is een wereldwijde reken-, 

denk- en puzzelwedstrijd. Deze Kangoeroewedstrijd is 

er voor leerlingen vanaf het 1ste leerjaar van de lagere 

school tot en met het 2de jaar secundair onderwijs. 

Voor de lagere school zijn er 3 edities: Wombat voor 

het 1ste en 2de leerjaar, Springmuis voor het 3de en 4de 

leerjaar en Koala voor het 5de en 6de leerjaar. 

Dit jaar nemen meer dan 98 500 leerlingen uit 1248 

scholen deel! En wij zijn er ook bij op 18 maart 2021! 

iedere deelnemer krijgt een leuke attentie en voor de 

toppresteerders zijn er ook nog eens fijne prijzen. 

 

 


