
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 10/20-21 

INHOUDSOPGAVE 

□ Vakantie 
□ Burgstraat = Schoolstraat 
□ Dikketruiendag 2021 
□ Buitenspeeldag 2021 
□ (V) Oor een appel en een ei 
□ Schoolrekening 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de ouders en grootouders die al vroeg aan de school 
staan te wachten op hun kinderen/kleinkinderen ? 
Denken jullie eraan dat de draaiende motor van je wagen 
slecht is voor het milieu en hinderlijk voor de omwonenden ? 

Bedankt om hier rekening mee te houden ! 

 

  

Vakantie ! 

Met het vrolijke feestgedruis op de achtergrond, leg ik de laatste 
hand aan nieuwsbrief 10 van dit schooljaar alweer. Onze bengels 
genoten van deze knotsgekke week, de deelname aan elk van de 
leuke uitdagingen was groots, dus ook een dikke dankjewel aan 
alle huisstylisten van dienst die Jani-gewijs hun beste beentje 
voorgezet hebben ! 

Het was een hectische periode, geen gelegenheid voor het team 
hier om af te koelen, met het grote aantal afwezige leerkrachten 
van de voorbije weken. We hopen met z ’n allen gezond weer op 
post te zijn op maandag 22 februari. Geniet van de vakantie ! 

 

  

 

 

 

Burgstraat = Schoolstraat 

Na de krokusvakantie wordt er in de Burgstraat een proefopstelling 
uitgetest, om de schoolomgeving veiliger te maken. Dat dit geen 
overbodige luxe is, weet elke ouder en “ gebruiker “ van onze 
school. We kijken er dus ook naar uit om er samen met jullie allen 
een succes van te maken, zodat we na de evaluatie en de nodige 
bijsturingen kunnen overgaan naar een blijvende én veilige situatie 
voor onze leerlingen. Onze oudsten kregen vandaag een duidelijke 
nieuwsbrief vanuit stad Geel mee naar huis, lees deze aandachtig. 

 
Dikketruiendag 2021 

Omdat dikketruiendag dit jaar midden in onze 
carnavalsfeestweek valt, hebben we besloten om onze 
eigen dikketruiendag te organiseren op maandag 22 
februari ! In de klas zal er de nodige aandacht aan 
besteed worden. 

We nodigen al onze bengels uit om die dag extra warm 
gekleed naar school te komen. Gepimpte truien hebben 
alvast een streepje voor ! 

 

 

 



 

 

    

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

Buitenspeeldag 2021 

Zoals alle activiteiten de afgelopen periode, zal ook de Buitenspeeldag 2021 in een 

ander jasje gestoken worden. Er worden twee extra buitenspeelkansen voor kinderen 

voorzien zodat ze elkaar spelenderwijs en op een veilige manier weer kunnen 

ontmoeten. Meer info hierover vinden jullie in de folder in bijlage. 

1. Buitenspeelstraten 

Van zaterdag 3 april tot en met woensdag 21 april 2021 kan je van jouw straat een 

'Buitenspeelstraat' maken. Elke Buitenspeelstraat ontvangt een spelpakket dat de 

kinderen kunnen gebruiken tijdens deze buitenspeelmomenten. Wie de 

Buitenspeelstraat op woensdag 21 april opent, mag een extra leuke verrassing 

verwachten. Meer informatie kan je vinden in bijgevoegde flyer.  

2. Avonturentocht 

Vanaf zaterdag 3 april 2021 kan je een avontuurlijke tocht maken door speelbos Engels 

Kamp. Kinderen kunnen zich uitleven in speelse en uitdagende opdrachten midden in de 

natuur. Je vindt alle informatie in het speelbos zelf.  

Bereikbaar: Retieseweg 83a (parking aan hoofdingang militair domein), met de fiets of 
te voet via de trage verbinding. 

 

 
 

Met vriendelijke groeten vanwege het schoolteam, 
Kris Karremans 
Directeur 
 

(V) Oor een appel en een ei !  

Onze ouderraad komt met een splinternieuw concept uit 

de kast en gooide het voor de jaarlijks terugkerende 

verkoopactie in maart over een totaal andere boeg. Onze 

Bengels krijgen de brief deze week mee naar huis. 

Hopelijk gaan jullie massaal aan de “ verkoop “ en kan de 

ouderraadkas weer een beetje aangedikt worden !  

Schoolrekening 

Deze week hebben jullie de schoolrekening ontvangen. Gelieve deze te controleren en eventuele 
onjuistheden te melden bij patricia.vangenechten@geel.be  

Graag de betaling tijdig (zie uitvoeringsdatum op rekening) uitvoeren a.u.b.  
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Februari 
 

MAANDAG 1 Instapdag peuters / Teldag 

DINSDAG 2  Zwemmen L1 - L2 

WOENSDAG 3  

DONDERDAG 4  

VRIJDAG 5  

ZATERDAG 6  

ZONDAG 7  

MAANDAG 8  

Gek – gekker - 
gekste week ! 

DINSDAG 9  Zwemmen L1 - L2 

WOENSDAG 10  

DONDERDAG 11  

VRIJDAG 12 Carnaval 

ZATERDAG 13  

ZONDAG 14  

MAANDAG 15 Krokusvakantie 

DINSDAG 16  

WOENSDAG 17  

DONDERDAG 18  

VRIJDAG 19  

ZATERDAG 20  

ZONDAG 21  

MAANDAG 22 Instapdag peuters/ Dikketruiendag 

DINSDAG 23  Zwemmen L1 - L2 

WOENSDAG 24  

DONDERDAG 25  

VRIJDAG 26  

ZATERDAG 27  

ZONDAG 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

Maart 
 

MAANDAG 1 Laatste dag : (V)Oor een appel en een ei ! 

DINSDAG 2  Zwemmen L1 - L2 

WOENSDAG 3  

DONDERDAG 4  

VRIJDAG 5  

ZATERDAG 6  

ZONDAG 7  

MAANDAG 8  

DINSDAG 9  Zwemmen L1 - L2 

WOENSDAG 10  

DONDERDAG 11  

VRIJDAG 12 Lokale verlofdag 2 

ZATERDAG 13  

ZONDAG 14  

MAANDAG 15 Rapport 2 

DINSDAG 16  Zwemmen L1 - L2 

WOENSDAG 17 Oudercontact 2 KS en LS 

DONDERDAG 18  

VRIJDAG 19 Afhalen : (V)Oor een appel en een ei 

ZATERDAG 20  

ZONDAG 21  

MAANDAG 22  

DINSDAG 23  Zwemmen L1 - L2 

WOENSDAG 24  

DONDERDAG 25  

VRIJDAG 26  

ZATERDAG 27  

ZONDAG 28  

MAANDAG 29  

DINSDAG 30  Zwemmen L1 - L2 

WOENSDAG 31 Kijkdag instapklas 

 

 

 

 

 

 


