
 

 

 

 

Gedichtendag donderdag 30 januari 
Volgende week staat in het teken van gedichtendag. Bij deze willen we een warme oproep 
doen om die week mee te helpen aan onze gedichtenmuur. Op deze muur mogen jullie 
samen met je kind een gedicht posten dat jullie erg mooi vinden. Wie zich aan een 
zelfgeschreven gedicht durft te wagen, mag natuurlijk ook in zijn/haar pen kruipen. 
We hopen dat jullie je steentje bijdragen en onze gedichtenmuur zal schitteren met prachtige 
gedichten om van te genieten!  

Wanneer? Volgende week  (27-31 januari)  

Waar? Inkomhal van de school (prikbord links aan het secretariaat). 

Wat? Hang je gedicht op. Noteer zeker je naam en klas op de achterkant van je gedicht.  

Wij zijn alvast nieuwsgierig! 

 

Groetjes,  

Het leesteam 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 8/19-20 

INHOUDSOPGAVE 

□ Welkom 

□ Gedichtendag 
□ Bevraging rapporten 

□ Kijkdag in onze 
kleuterschool 

□ Werkzaamheden op 

school 
□ Dikke truiendag 

□ Koekendozen, 
brooddozen en flessen 

□ Wimpellezen en 

boekenprikken 
□ Kalender 

 

 
 

 

 

Welkom aan de nieuwe kleutertjes ! 
Maandag 3 februari komen Marie en Tess het klasje van juf Lien 
en juf Griet vervoegen, na de krokusvakantie zetten we nog 
eens 2 stoeltjes bij voor Mia en Wies ! Juf Gitte ( L2A ) maakte 
dan weer plaats in haar klasje voor Leo. Ook de ouders van 
onze nieuwe leerlingen heten we natuurlijk van harte welkom. 
We hopen dat ze zich allen snel thuis zullen voelen in 
Burgstraat!  

  

 

Bevraging rapporten 
Afgelopen woensdag kregen jullie via Smartschool de 
uitnodiging om deel te nemen aan de bevraging rond 
het vernieuwen van onze rapporten. Deze bevraging 
neemt een 5-tal minuten in beslag en we hopen dat we 
veel meningen mogen verzamelen. Reageren kan tot en 
met 9 februari. Alvast bedankt ! 

 

 

 

Kijkdag in onze kleuterschool 
Op woensdag 19 februari organiseren wij een kijkdag in 
onze kleuterschool en dit voor nieuwe ouders en 
kleutertjes die graag kennis komen maken met onze 
school. Iedereen van harte welkom vanaf 18u00 en dit 
tot 19u30. 
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Werkzaamheden op school 
De dakwerken vorderen gestaag, de vele regenbuien drijven het tempo niet echt op, 
maar we hopen binnenkort toch afscheid te kunnen nemen van de ploeg dakwerkers 
die hier sinds oktober de tenten opgeslagen heeft. Wie dacht dat er nu wel voldoende 
renovatiewerken gebeurd waren na de drukte van het voorbije jaar, heeft het mis. Er 
staat nog wel één en ander op de planning. 

De kleuterklassen kregen ondertussen allemaal nieuwe verlichting. Tijdens de 
zomervakantie zullen de klasjes volledig ontruimd worden en zal er nieuwe vloer 
komen in de kleuterschool. Na meer dan … jaar mogen we besluiten dat de huidige 
vloer op pensioengerechtigde leeftijd is gekomen. 

De kleuterklassen zullen ook allemaal opnieuw geverfd worden, maar het is nog niet 
helemaal duidelijk of dit tijdens de zomervakantie zal gebeuren, of al vroeger. Hierover 
later meer info. 

Dikke truiendag 11 februari 2020  
Onze planeet is één grote levende machine, waarin alle 

onderdeeltjes samenhangen. Om goed te blijven draaien 

heeft ze zowel planten, kleine organismen, insecten als 

dieren nodig. Als er te veel planten en dieren uitsterven, 

dan vallen er te veel tandwieltjes uit onze levende 

machine.  We spreken dan van een groot verlies aan 

biodiversiteit en daardoor raakt het klimaat helemaal uit 

balans. Om dat te vermijden werken we dit jaar aan 

springlevende natuur in de tuin, op school, op het 

bedrijfsterrein of in jouw gemeente. Doe mee, want meer 

biodiversiteit helpt het klimaat!  

Op school gaan we traditiegetrouw de verwarming 

wat lager zetten en roepen we iedereen op om die 

dag een dikke trui te dragen ! 

 

Koekendozen, brooddozen en flessen 
Onze koekendozenkar doet haar werk, er liggen 
geen weesdoosjes meer rond te slingeren op de 
speelplaats … 
Maar de kar zelf zit afgeladen vol ! Mogen wij 
nogmaals vragen om doosjes van een naam te 
voorzien en zelf regelmatig in de kar te kijken of 
er niets van jouw kinderen in zit ? 
De kar staat elke avond onder de gele boog, ze is 
dus voor iedereen bereikbaar. 
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Wimpellezen en boekenprikken ! 

Om het dagelijkse kwartierlezen een extra motivatie te 

geven en onze leerlingen een extra duwtje in de rug te 

geven richting lezen, gaan we met de ganse school 

vanaf maandag 3 februari aan de slag met 

“Wimpellezen en boekenprikken” ! 

In de kleuterschool en L1 wordt per voorgelezen boek 

een kopie van de kaft van het boek aan de wasdraad 

gehangen die in de gang opgehangen wordt, zodat de 

kinderen (en jullie) het aantal boeken zien groeien. In 

de andere klassen van de lagere school krijgen de 

kinderen een boekenprikker per gelezen boek. Deze 

prikker mogen ze in de grote bollen steken die in het 

halletje aan het secretariaat staan. We hopen dat we 

deze bollen snel zien groeien ! ( uiteraard rekenen we 

erop dat onze leerlingen hier fair mee omgaan en een 

prikker ook écht voor een gelezen boek staat )  

# Boekenwurmenbelevenmeer 

  

 

   

 

 

   

  

 

 

  

  

 

 

 

Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam, 

Kris Karremans 

Directeur 

 



 

Februari 
 

ZATERDAG 1  

ZONDAG 2  

MAANDAG 3 
Instapdag peutertjes + 

Teldag 
 Zwemmen 3KO 

             Zwemmen L5 

DINSDAG 4  Zwemmen L1-L2 Ouderraad 

WOENSDAG 5  

DONDERDAG 6  

VRIJDAG 7  

ZATERDAG 8  

ZONSDAG 9  

MAANDAG 10  

DINSDAG 11  Zwemmen L1-L2 

WOENSDAG 12 L6 Kindergemeenteraad 

DONDERDAG 13   Zwemmen 3KO KS Clown Huzzie  

VRIJDAG 14  

ZATERDAG 15  

ZONDAG 16  

MAANDAG 17  

DINSDAG 18   Vrij Zwemmen L1-L2 
1KOB Snoezelen in 

Atheneum 

WOENSDAG 19 1KOA Snoezelen in Atheneum 

DONDERDAG 20 L1 Zusterhof 

VRIJDAG 21 Carnavalsfeest 

ZATERDAG 22  

ZONDAG 23  

MAANDAG 24 Krokusvakantie 

DINSDAG 25  

WOENSDAG 26  

DONDERDAG 27  

VRIJDAG 28  

ZATERDAG 29  

 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Januari 
 

WOENSDAG 1 Nieuwjaar 

DONDERDAG 2  

VRIJDAG 3  

ZATERDAG 4  

ZONDAG 5  

MAANDAG 6 Instapdag peutertjes  

DINSDAG 7  Zwemmen L1-L2 
1KO CLB Medisch 

onderzoek VM 

WOENSDAG 8  

DONDERDAG 9  

VRIJDAG 10  

ZATERDAG 11  

ZONDAG 12  

MAANDAG  13 1KO CLB Medisch onderzoek VM & NM 

DINSDAG 14  Zwemmen L1-L2 

WOENSDAG 15 L4 Medisch toezicht CLB  

DONDERDAG 16   Zwemmen 3KO 
1KO CLB Medisch 

onderzoek VM 

VRIJDAG 17  

ZATERDAG 18  

ZONDAG 19  

MAANDAG 20 Rapport 

Maart 
 

ZONDAG 1  

MAANDAG 2 L5 + L6 Mediawijsheid (Bib) Instapdag peutertjes 

DINSDAG 3   Zwemmen L1-

L2 
Ouderraad 

WOENSDAG 4  

DONDERDAG 5  Zwemmen 3KO 

VRIJDAG 6  

ZATERDAG 7  

ZONDAG 8  

MAANDAG 9  

DINSDAG 10  Zwemmen L1-L2 L6 CLB Medisch onderzoek 

WOENSDAG 11  

DONDERDAG 12  

VRIJDAG 13 Auteurslezing L5 

ZATERDAG 14 Feestvergadering Ouderraad 

ZONDAG 15  

MAANDAG 16 L6 Dagje Middelbaar 

DINSDAG 17  Zwemmen L1- L2 

WOENSDAG 18  

DONDERDAG 19   Zwemmen 3KO Vaderdag 

VRIJDAG 20 Truwapi 

ZATERDAG 21  

ZONDAG 22  

MAANDAG 23 L1 – L2 – L3 Hidrodoe 

DINSDAG 24 L4 – L5 – L6 Hidrodoe  Zwemmen L1-L2 

WOENSDAG 25  

DONDERDAG 26 L3-L4 Info – avond zeeklassen 

VRIJDAG 27 L3 Naar de Liereman 

ZATERDAG 28  

ZONDAG 29 Lentefeest 

MAANDAG 30 KS Meneertje Pom 

DINSDAG 31 Oudercontact KS   Vrij Zwemmen L1-L2 
 


