
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

Vanmorgen ging de eerste generale repetitie door voor ons mzuisch 

feest. Voor de eerste keer zagen de leerlingen nu waarmee de 

andere klasgroepen bezig zijn geweest. Zowel de acteurs als de 

dansers kwamen op het podium. 

Ik ben nu al supertrots op hen, amai ze hebben er weer werk van 

gemaakt. Zalig om te zien hoe de leerlingen hiervan genieten. Het 

wordt een showtje om duimen vingers van af te likken! Zorg dat je 

erbij bent. 
 

Volgende week gaat nog een vrij normale lesweek zijn, daarna gaan 

wij even in “musical-modus”. 

Tijdens de week die voorafgaat aan het muzisch feest, zullen wij 

regelmatig gaan oefenen in de schouwburg (C.C.Casino) en daardoor 

wordt de gewone schoolplanning serieus door elkaar gegooid. Op 

dinsdag 14 februari gaan de groepen om de beurt een half uurtje 

podiumtijd krijgen en zorgen wij voor het vervoer. Op woensdag, 

donderdag en vrijdag zouden wij willen vragen om de leerlingen van 

de lagere school rechtstreeks naar het Casino te brengen. Zo 

kunnen wij besparen op de dure bussen. Lukt het je niet om je kind 

daar te krijgen, spreek dan even iets af met klasgenootjes. 

Een volledige planning volgt nu snel, wij zijn nog even aan het 

wachten op de bevestiging van de bus die zal rijden. 
 

Onze kleuters doen nog niet mee aan het muzisch feest, maar zij 

zijn op donderdag wel ons testpubliek! 

Trouwens de kleuters zijn voormiddag ook al op bezoek geweest in 

de theaterzaal. Zij vonden het heel leuk en konden goed vertellen 

waarover de voorstelling ging. Als je benieuwd bent, kan je het hen 

altijd eens vragen! 

 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan en het schoolteam 



Info 

 

Vrijdag 3 februari 2023 

Lokale verlofdag, onze school is vandaag dicht! 

 

maandag 6 februari 2023 

laatste zwembeurt voor de klassen 6, 2a en 2b.  

Vergeet je zwemgerief niet!   

 

dinsdag 7 februari 2023 

huiswerkklas 2de leerjaar 

 

woensdag 8 februari 2023 

10.00 kleuterproject k5a en k5b (thema carnaval) 

 

donderdag 9 februari 2023 

huiswerkklas 1ste leerjaar 

 

 

De inschrijvingen voor broertjes en zusjes zijn ondertussen al 

gestart. Heb je thuis nog een kleutertje, geboren in 2021? 

Schrijf hem of haar dan nu al in en ik garandeer jullie een plekje 

in onze kleuterklasjes. Kom gewoon even langs op het bureel. 

 

Vrienden, kenissen en familie die een kleutertje willen 

inschrijven, moeten nog even wachten tot de voorrangsperiode 

voorbij is. Bij hen moet dit gebeuren via een aanmelding. De 

uitleg hiervan en een duidelijk stappenplan vind je op onze 

website. 

 

 


