
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouder(s) 
 

In ons kleuterteam hebben wij spijtig genoeg te kampen met  

afwezigheden. Juf Charlotte vangt de klas van juf Nathalie al een 

tijdje op , juf Marleen doet dat met de klas van juf Rebecca. In die 

laatste klas werd er vorige week zowaar een kunstmuseum geopend! 

Jullie (de ouders van de kleuters van K4) konden op bezoek komen 

en de kunstwerkjes bewonderen. Kijk maar eens! 

De kleuters van juf Karen gingen vanmiddag op zoek naar de eerste 

tekenen van de lente. Zouden ze al iets gevonden hebben? Voor mij 

mag het nu eigenlijk wel beginnen. Ik snak naar een beetje mooi 

weer en terug groene bomen en planten… 

Wat er wel zeker en snel aankomt, is het tweede rapport voor de 

leerlingen van de lagere school. Eind volgende week zijn alle toetsen 

alweer achter de rug en wordt het opnieuw tijd voor een individueel 

oudercontact. Als alles goed verlopen is, hebben jullie daar al een 

uitnodiging voor ontvangen. 

Onze zeeklassers zetten ondertussen ook elke dag een kruisje op 

hun aftelkalender. Nog 37 keer slapen en dan vertrekken ze 

richting Brugge voor de openluchtklassen. Ze gaan niet alleen naar 

zee, ook de oude stad Brugge wordt verkend!  

Deze leerlingen kunnen nog wat hulp gebruiken. Onze wafelverkoop 

ten voordele van de zeeklassers en de actie 

#houthalenhelchterenhelpt gaat van start. Vandaag krijgen jullie al 

een brief met uitleg mee en ook een bestelformuliertje. 

 

Vanaf maandag kunnen er wafeltjes gekocht worden om op te eten 

tijdens de kleine speeltijden. Deze wafeltjes moet je niet 

bestellen! 
 

Onderaan bij de info (volgende pagina) staat nog wat belangrijk 

nieuws in verband met op tijd komen. Lees dat zeker! 

Vriendelijke groeten, 

meester Johan en het schoolteam 

https://houthalenhelchteren-my.sharepoint.com/personal/johanhaest_houthalen-helchteren_be/Documents/Bureaublad/K4/kunst%20in%20K4.mp4


Info 

 

maandag 20 maart 2023 (wafeltjes te koop!!!) 

Vandaag gaan de klassen 1a, 1b en 5 weer zwemmen. Vergeet je 

zwemgerief niet! 

Theater voor 5+6 

 

dinsdag 21 maart 2023 

Wieltjesdag!!!(onder voorbehoud, dit wordt maandag beslsit) 

 

woensdag 22 maart 2023 

kleuterproject k5a en k5b (thema lente) 

 

donderdag 23 maart 2023 

theater voor 3 + 4  

huiswerkklas 1ste leerjaar 

 

vanaf maandag 27 maart individuele oudercontacten  

 

We merken opnieuw dat op tijd komen niet eenvoudig 

is voor heel wat kinderen (en hun ouders). Voor je 

kind en voor de leerkracht is dat niet fijn. Wij zijn 

een beetje op zoek naar een manier om dit aan te 

pakken. Na de vakantie starten wij hiermee. 

Probeer elke dag op tijd te zijn! 


