
              1276.20 euro voor VZW Feestvarken !!
 
 

   
De kerstmarkt van 16 december was weer een succes ! 

De verkoop van drankjes en jullie vrije giften brachten maar liefst 
1276.20 euro op ! 

Dit bedrag schenken wij graag aan VZW Feestvarken. Meer informatie over 
deze organisatie vind je op www.feestvarkenvzw.be  

Zitdag sociaal 
assistente 
Renske: 

 
woensdag 1 maart 

8u-11u

oudercontacten studiekeuze 
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Verhuis secretariaat
Daar onze secretariaatsmensen soms een te krappe werkruimte hadden, 

hebben ze een andere werkplek gekregen. 
Jullie kunnen hen vanaf 1 februari terugvinden in hun nieuwe werkplek 
tegenover de refter van de lagere school (de ruimte van de voor- en 

naschoolse opvang).
 We hopen dat ze er vlug hun draai kunnen vinden en dat ook jullie 

hen ook weten te bereiken via ingang B.
 

Tussen 6 en 15 februari zijn er 
oudercontacten voor de ouders 
leerlingen van het 6e leerjaar 

i.v.m. de studiekeuze. 
 

Inschrijven voor deze 
oudercontacten kan via 

smartschool vanaf donderdag 2 
februari om 9.00u tot en met 
maandag 6 februari om 9.00u. 

Koeken- en truffelverkoop
De verkoopbriefjes en het geld voor de lekkere 
koeken en truffels moeten vrijdag 3 februari 

allemaal zeker aan de leerkrachten afgegeven zijn. 
 

Dan kunnen we alle lekkers bestellen en kan alles 
geleverd en 

opgehaald worden op vrijdag 10 februari. 
Het ophalen van grote bestellingen gebeurt 
best door ouders tussen 15.30u  en 16.00u 

onder de luifel.
 De kleinere hoeveelheden worden met de 
kinderen meegegeven in de grote tas (MET 
NAAM!) die ze woensdag al meebrengen. 
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Naar het Suske en Wiske museum !
Wij gaan met vierde leerjaar naar het Suske en Wiske Museum te Kalmthout. Hier

maken kinderen spelenderwijs kennis met het maken van strips. Leren, beleven en doen staan 
bij

een museumbezoek centraal. Aansluitend aan de Striptoer genieten de kinderen ook van een
workshop. Hier kruipen ze in de huid van een striptekenaar en maken ze de mooiste 

stripverhalen.

Een toneelvoorstelling over ons jaarthema ! 

Tien rare vogels beleven spannende 
avonturen.

Ze worden er ook telkens een beetje 
gelukkiger van. De vogels vliegen, 

twijfelen en overwinnen.
Deze leuke voorstelling inspireert 

iedereen in zijn zoektocht naar geluk.

Toneel ' Geluksvogels '

Kennismakingsmoment lagere 
school 

We willen graag de ouders van 
nieuwe leerlingen voor volgend 
schooljaar, zoals de nu 5-jarige
kleuters, kennis laten maken met

onze lagere school, onze 
leerkrachten, onze lokalen, onze

visie, onze werking, … op 
maandag 6 februari om 20u. 
We verzamelen in de refter.

Krokusvakantie vanaf 18/2 t.e.m. 26/2 !



   

M 30  

D 30  

W 1 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = GEEN SCHOOL !!

D 2
4CB : studio Globo 

4CA: Suske en Wiske museum
 1CA + 1CB + 1CC + 6CA + 6CB + 6CC : Oog voor lekkers : appel 

V 3 laatste dag KOEKENVERKOOP 

Z 4  

Z 5  

M 6 20 u : kennismakingsmoment met de school voor nieuwe leerlingen. 

D 7 toneel 'Geluksvogels' voor 1e, 2e en 5e leerjaar. 
4CB : Suske en Wiske museum 

W 8 2CA + 2CB + 5CA + 5CB + 5CC : Oog voor lekkers : wijnappelsien 

D 9 1CA + 1CB + 1CC + 2CA + 2CB + 2CC : zwemmen
toneel 'Geluksvogels' voor 3e, 4e en 6e leerjaar.

V 10 OPHALEN KOEKEN EN TRUFFELS 

Z 11  

Z 12  

M 13  

D 14 4CC : Studio Globo 

W 15  

D 16 1CA + 1CB + 1CC + 2CA + 2CB + 2CC : zwemmen

V 17 CARNAVAL OP SCHOOL 
Vertrek stoet om 13.30u op school ! 

Z 18  

Z 19  

M 20 KROKUSVAKANTIE 
D 21  

W 22  

D 23  

V 24  

Z 25  

Z 26  

M 27  

D 28  
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