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Beste ouders, 

 

De maand maart zorgt ervoor dat het al een hele poos langer licht blijft buiten. De periode van de fluohesjes loopt dan ook 

teneinde.  

Gisteren zijn in de klassen alle hesjes opgehaald, want wanneer onze leerlingen op uitstap gaan, blijven ze natuurlijk hun 

hesje dragen. Verder blijven wij fluo promoten en blijven de fluohoezen op de boekentas een belangrijke meerwaarde. 

Wij vinden het erg knap dat jullie de voorbije winter zo goed hebben meegewerkt aan onze acties rond verkeersveiligheid. 

Mede dankzij jullie goede zorgen, geraken onze leerlingen op een veilige manier op school. 

 

Directeur Philippe 

02/03: start na de krokusvakantie 

02/03: oudercontacten zesde leerjaar 

03/03: oudercontacten zesde leerjaar 

05/03: vertrek boerderijklassen 

06/03: 2de leerjaar naar Urania 

06/03: terugkomst boerderijklassen 

11/03: koffiestop 

12/03: 12.00u leerlingenraad 

13/03: start projectweek 

16/03: toneel voor kleuters in Witte Merel (3-5j) 

17/03: toneel voor 4-5-6 in Witte Merel 

19/03: toneel voor 1-2-3 in Witte Merel 

20/03: toonmoment projectweek in de namiddag 

23/03: 16.00u werkgroep verkeer 

24/03: toneel voor instappers en K1 

24/03: personeelsvergadering KS en LS 

25/03: De wereld op je bord: jullie komen toch 

ook? 

 

28/03: Milieudag: wie komt ons even helpen de tuin 

           en het bos klaarmaken voor de zomer? 

30/03: oudercontacten kleuterschool 

31/03: oudercontacten kleuterschool 

01/04: sportdag lagere school 

02/04: doedagen in Mechelen voor 5+6de leerjaar 

03/04: rapport 4 

03/04: begin van de paasvakantie om 15.30u 

PROJECTWEEK  PROJECTWEEK  PROJECTWEEK 

 

De werkgroep  project heeft de laatste rechte lijn ingezet naar 

de start van de projectweek. 

Op vrijdag 13 maart beginnen wij  alvast met het startmoment 

voor onze kleuters en leerlingen van de lagere school.  

In de week nadien kan iedereen, van klein tot groot, zich uitle-

ven in de klas en dat in allerlei verschillende werkvormen, met 
allerlei verschillende materialen, rond allerlei verschillende 
opdrachten en thema’s.  

Het leren komt zeker aan bod, maar het samenwerken, het 
probleemoplossend denken en het creatief zijn staan centraal. 

Zoals reeds vermeld in deze brief kan u alle resultaten komen 
bewonderen op vrijdag 20 maart. Van harte welkom!! 

 

 

 

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

Samen de wereld rond 

Ook dit jaar liepen de inschrijvingen vlotjes. Nog voor de officiële inschrijvingsdag een feit was, mochten we al reke-
nen op 23 inschrijvingen van broertjes en zusjes. Op de opendeurdag schreven we nog eens 22 leerlingen in voor 
het komende schooljaar. Een mooi resultaat en leuk naar de toekomst toe. 

Inschrijvingen 

http://www.acmautogroep.be


 

 

Wisten jullie dat: 

• Er dit jaar weer velen onder jullie de weg naar de wafelbak vonden? Onze jongens en meisjes van het zesde leer-

jaar vonden het leuk om voor jullie te mogen opdienen. 

We hopen dat jullie volgend jaar met onze 42ste editie ook weer van de partij zullen zijn. 

• Er op 28 maart een milieudag is? Die zaterdagvoormiddag zijn alle helpende handen welkom, want dan gaan we 

ons bos en de tuin weer helemaal opkuisen en snoeien waar nodig is. Mochten jullie die voormiddag nog vrij heb-

ben, dan zijn jullie van harte welkom. We starten om 9.00u. Ook al is het maar voor een uurtje, elke helpende hand 

die telt. 

• Onze jongens en meisjes van het vierde leerjaar na de krokusvakantie starten met een typecursus? 

Als dit allemaal goed verloopt, zullen we dit in de toekomst opnemen in het lessenpakket van het vierde leerjaar. 

In deze digitale wereld vinden we het belangrijk dat onze leerlingen ook met een klavier vlot uit de voeten kunnen. 

Natuurlijk rekenen we ook op de ondersteuning van de ouders. Zonder dagelijkse inoefening thuis, halen we nooit 

het gewenste resultaat. Ook na de cursus moeten de leerlingen die kennis onderhouden om het zo beter te auto-

matiseren. 

• We ook dit jaar een toonmoment hebben voor de projectweek? 

Een hele week zullen onze leerlingen in de kleuterschool en lagere school werken rond het thema “samen de we-

reld rond”. Naar het einde van die week zullen er in alle klassen kunstwerken worden gemaakt. 

Op vrijdagnamiddag zal u uitgenodigd worden om die kunstwerken te komen bekijken. 

• Veel kleuters tijdens deze periode een lippenbalsem bij hebben op school? Deze gaat tijdens de speeltijd soms 

heel de kleuterschool rond. Omwille van de hygiëne en onze kleuters op school met allergieën, is er voor de veilig-

heid besloten van de lippenbalsem niet meer toe te laten. In heel uitzonderlijke gevallen,  kan dit afgesproken wor-

den met de juf en zal de lippenbalsem ook door haar bijgehouden worden. 

• We nog op zoek zijn naar puzzels die jullie thuis niet meer gebruiken? Puzzels van 10 tot 15 stukken zien wij graag 

komen. Andere puzzels hebben we nog voldoende. 

• Juf Nathalie samen met haar echtgenoot Christophe de fiere mama is geworden van een flinke zoon? Hij kreeg de 

naam Warre mee. Wij wensen de ouders een hele dikke proficiat en hopen dat ze met volle teugen kunnen genie-

ten van het nieuwe leven in huis. 

• Er door ziekte al heel wat wissels zijn gebeurd in sommige klassen? We willen toch even benadrukken dat wij als 

school alles in het werk stellen om de kinderen dan een juf te geven die het klasleven overneemt. 

Gelukkig moeten wij daardoor bijna nooit klassen verdelen over de andere klassen. Iets wat ondertussen op vele 

scholen onvermijdelijk is geworden. 

• We de namen kennen voor onze nieuwe konijnen? 

We noemen hen voortaan tante Bertha en nonkel Willy. 

Laatstgenoemde zal kort na de vakantie ook op school arriveren. 

• De oudervereniging op 25 maart zorg voor allerlei lekkers? 

Je kan er genieten van een culinaire reis rond de wereld. Inschrijven kan tot 10 maart via de website van onze 

school. 
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Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be  
www.jero-events.be (medesponsor van onze school) 

Weetjes 


