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Verhuis secretariaat Centrum 
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 14u30 en 16u zit maatschappelijk assistente Renske weer bij ons in de lerarenkamer 
om mensen raad te geven. Heb je moeite met het betalen van je (school)facturen, heb je 
vragen rond mogelijke tegemoetkomingen, wil je graag een kaart van ‘t kabaske/schakeltje 

aanvragen, het je vragen rond huisvestiging…? 
Hiermee kan je allemaal terecht bij Renske.  

Het is ook mogelijk om per mail of per telefoon contact op te nemen om een afspraak in te 
plannen. Deze afspraak kan, indien gewenst, ook doorgaan op de school.

Twijfel je of je vraag al dan niet relevant is voor de Sociale Dienst? Kom dan toch zeker 
even langs. We kunnen samen op zoek gaan naar een organisatie die met je vraag aan de slag 

kan. 
Renske.vanveldhoven@essen.be – 03 361 92 74 

 

 Breng een leuk boek mee 
van thuis of neem er één 
uit je boeken-stoel-tas en 
zoek een klas waarin je 
samen met alle andere 

kinderen van onze school 
helemaal in het verhaal 

van je boek kan 
verdwijnen. Sssssstttt 
hier leest men.... 

3 februari : bavilezen 

 De lagere school zet zijn deuren open voor alle 
ouders van ons 5-jarige kleuters.  Komen jullie 
een kijkje nemen in onze klassen en kennismaken 
met de juffen en de meester? Jullie zijn heel erg 

welkom!
We verzamelen om 20u in het klasje van juf Sissi, 

naast de klas van juf Nancy. 

Kennismakingsmoment lagere school 
7 februari 

In het eerste leerjaar starten 
we vandaag met 

gezelschapsspelletjes. We 
hebben de kleuters van juf 

Nancy uitgenodigd en samen met 
hen spelen we nieuwe of oudere 

spelletjes. 

15 februari :
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 '
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van 13/2 tem 16/2 is het weer 
carnavalstijd en gaan we 'carnavallen in 
getallen'. Joepie, want dan kan er weer 
gekozen worden op welke manier jij je 
namiddag op school, tussen de getallen, 
gaat doorbrengen. Toon je talenten en 
geniet! Dan kunnen we, als klap op de 
vuurpijl, op vrijdag 17/2 weer door de 
straten van Hoek trekken met een heuse 
carnavalsstoet. De leerlingen van het 

zesde leerjaar zijn in hun klas al bezig 
om de meest geniale ideeën uit te werken. 

Ben jij ook zo benieuwd?

Viering pensionering juf Ria
 

Na een lange carrière als poetsvrouw  en juf van de voor-, middag- en 
nabewaking gaat juf Ria met verdiend pensioen. We gaan dit vieren op 

woensdag 1 maart. 
Om haar een leuk aandenken aan al die jaren op onze school te bezorgen 
hebben we de medewerking van alle leerlingen en ouders ( =misschien ook 
oud-leerlingen) nodig. Meester Thomas stuurt jullie hierover nog een 

smartschoolberichtje. 
 

We gaan nog niet teveel verklappen over haar pensioneringsfeest, maar 
we willen haar zeker wel bedanken voor haar ongelooflijk waardevolle 

inzet voor onze leerlingen.   
Iedere morgen om 7u. op post, samen met de kinderen een leuk 

gezelschapsspelletje spelen, wenende kleuters bij het handje nemen 
zodat ze zich snel weer goed voelen op de speelplaats, verzorgen van 
knieën na het vallen, vredesduif bij ruzies, 's avonds als laatste 

deuren en poort terug sluiten… Als poetsvrouw voordien zorgen dat alle 
toiletten iedere dag gepoetst werden en de klassen iedere week een 

beurt kregen, in de vakanties de grote kuis in elk lokaal,…  
 

We gaan haar echt vieren om haar kwaliteiten, we vieren geen afscheid… 
want ze blijft vanaf 1 maart ook regelmatig als vrijwilliger aan de 
slag voor de middagbewaking op school... daar zijn we zeker ook blij 

om!

hartelijk bedankt RIA, voor alle vriendschap

en inzet voor onze kinderen en school!

 

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. 

 

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. 

oudercontacten studiekeuze
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M 30  

D 30  

W 1 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = GEEN SCHOOL !! 

D 2 1H + 2H + 3H + 4H : zwemmen

V 3 laatste dag KOEKENVERKOOP 
Bavi- lezen 

Z 4  

Z 5  

M 6  

D 7 NM: toneel 'Geluksvogels' op Centrum voor alle leerlingen. 
20 u : kennismakingsmoment met de school voor nieuwe leerlingen. 

W 8 1-6 : Oog voor lekkers : wijnappelsien 

D 9 1H + 2H + 3H + 4H : zwemmen 
20u : ouderraadvergadering 

V 10 OPHALEN KOEKEN EN TRUFFELS 

Z 11  

Z 12  

M 13  

D 14  

W 15 1-6 : Oog voor lekkers : clementine

D 16 1H + 2H + 3H + 4H : 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  


