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Beste ouders, 

 

Onze blauwe brieven blijven kort, want ook deze periode gaan er weinig of geen activiteiten door. 

De 42ste wafelbak valt ook in het water en uitstappen met de leerlingen zijn tot een minimum herleid. 

Toch hopen we dat we de volgende maanden stilaan naar betere tijden evolueren en onze blauwe brief naar het   

einde van het schooljaar toch wat meer volgeboekt geraakt. 

 

Directeur Philippe 

08/02: oudercontacten lagere school behalve 6de lj 

09/02: oudercontacten lagere school behalve 6de lj 

10/02: carnaval in bubbels in de kleuterschool 

12/02: rapport 3 lagere school 

13/02: start krokusvakantie 

22/02:  20.00u schoolraad 

23/02: personeelsvergadering kleuterschool 

25/02: personeelsvergadering lagere school 

26/02: inleveren fluo 

01/03: 20.00u vergadering verkeer 

04/03: kleuteractiedagen: spel in Witte Merel 

04/03: zwemmen tweede en vijfde leerjaar?? 

05/03: kleuteractiedagen: spel in Witte Merel 

05/03: MDO lagere school 

05/03: strapdag 

05/03: einde voorrangsperiode inschrijvingen  

          voor broertjes en zusjes  

06/03: start inschrijvingen nieuwe leerlingen:  
           voor meer info zie verder hiernaast  

08/03: oudercontact zesde leerjaar 

09/03: oudercontact zesde leerjaar 

11/03: toneel gemeente 4de, 5de en 6de leerjaar??? 

12/03: MDO kleuterschool 

15/03: start projectweek 
15/03: toneel gemeente voor 1-2-3??? 

16/03: toneel gemeente voor kleuters??? 

18/03: zwemmen tweede en vierde leerjaar 

20/03: milieudag: helpende handen welkom 
22/03: fietscontrole 

22/03: infomoment voor nieuwe instappers  

           na de paasvakantie 
23/03: personeelsvergadering KS en LS: geen studie 

           enkel opvang Marbollen op school 

27/03: schoolfeest geannuleerd 

30/03: Suske en Wiske museum 3de leerjaar??? 

30/03: oudercontacten kleuterschool 

01/04: zwemmen tweede en derde leerjaar 

01/04: oudercontacten kleuterschool 

02/04: rapport lagere school 

Binnenkort start onze projectweek (week van 15 maart). 
In de klassen worden al de nodige voorbereidingen       
genomen.  
Zo heeft elke klas al een liedje en een dansje aangeleerd 
en werden er al vlaggen gemaakt van verschillende  
landen. 
De dansjes en liedjes zullen aan elkaar aangeleerd wor-
den. 

Jammer genoeg zullen we jullie dit schooljaar niet kunnen 
uitnodigen. 

Samen veilig de wereld rond 

Inschrijvingen 

De inschrijvingen voor nieuwe leerlingen starten normaal 
op 6 maart. Wij hebben daar voorlopig individuele  
rondleidingen voorzien, maar de kans is groot dat die niet 
zullen mogen doorgaan vanwege de corona maatregelen 
tenzij er toch nog versoepelingen zouden komen. 

Inschrijvingen voor dat infomoment kunnen nog altijd via 
de website van de school gebeuren (eerste pagina). 
Op deze manier hebben we van de mensen die willen   
inschrijven of graag meer informatie willen van de school, 
de nodige gegevens en een mailadres. 

Als het infomoment dan niet live kan doorgaan, zullen wij 
een week vooraf iedereen via mail op de hoogte brengen 
en een alternatief  voorstellen. 

We hopen op jullie begrip en zullen alvast tegen begin 
maart een filmpje online zetten van onze school.  
Dan kunnen jullie toch al even digitaal binnenkijken. 

 

Dankjewel voor ieders begrip. 

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

http://www.acmautogroep.be


 

 

 Aservis: Aservis is uw specialist in centrale verwarming, airco, ventilatie, 
sanitair en elektriciteit en sponsor van onze school 

Weetjes 

 
Op dit moment kunnen we jammer genoeg niet veel acties ondernemen buiten de schoolmuren. 
Daarom focussen wij vooral binnen de school. 
We proberen onze school zo netjes mogelijk te houden. 

Willen jullie er ook nog eens aan denken om geen verpakking mee te geven, maar koekjes en dergelijke in een 
doosje te steken? 

Samen kunnen wij er een propere en gezondere wereld van maken. 

Mooimakers 

Wisten jullie dat: 

 We op 26 februari de fluohesjes terug ophalen? We bewaren ze op school want wanneer we buiten de school 

op stap gaan, willen we ook goed zichtbaar blijven. 

Vanzelfsprekend nodigen we iedereen uit om ook na deze donkere maanden te blijven zorgen voor een  

goede zichtbaarheid. 

 Als alles mag doorgaan, onze kleuters op 4 en 5 maart in de Witte Merel mogen gaan spelen tijdens de  

kleuteractiedagen? Zij krijgen dan een weelde aan spelmateriaal voorgeschoteld en zullen daar in hun bubbel 

plezier kunnen maken. 

 Het zwemmen onder voorbehoud genoteerd staat? Voorlopig mag er maar 1 jaar i.p.v. 2 jaren komen    

zwemmen. Wij laten tijdig weten welke klassen naar het zwembad zullen trekken. 

 Op 5 maart de voorrangsregeling voor broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten eindigt? 

Vanaf 6 maart hebben de kinderen voorrang in volgorde dat er ingeschreven wordt. 

 De toneelvoorstellingen voor de leerlingen voorlopig nog niet geannuleerd zijn? Laten we hopen dat onze 

kleuters en leerlingen van de lagere school op de momenten die op de voorpagina genoteerd staan, mogen 

gaan kijken naar dit spektakel. 

 Onze leerlingen allemaal een paar keer besproken worden met CLB, klasleerkracht, zorgjuf en directie? 

Op deze manier kunnen we alle kinderen van kortbij opvolgen.  Op 12 maart is er weer zo’n dag voor de  

kleutertjes voorzien. 

 We op  zaterdag 20 maart weer een milieudag organiseren? Dan brengen we het bos en de tuin helemaal in 

orde zodat onze kinderen weer optimaal kunnen genieten van het buitenleven. Wie enkele uurtjes vrij heeft en 

graag mee komt helpen, is van harte welkom tussen 9.30u en 14.00u. Wij zorgen voor een versnapering en 

een drankje. 

 De fruit op school actie  afgelopen is? De school dankt alle mensen die komen helpen zijn met het snijden en 

verdelen van het fruit. Natuurlijk blijven we het fruit promoten en verwachten we dat alle kinderen in de voor-

middag fruit bij hebben voor de speeltijd. 

 Het schoolfeest van 27 maart verzet is naar 29 mei? We hopen dat we tegen dan misschien toch iets kleins 

mogen organiseren. Meer info volgt later nog. 

 Er een extra infomoment is toegevoegd voor nieuwe instappers? Op 22 maart voorzien we een moment voor 

de kleuters die na de paasvakantie instappen. 

 We op zoek zijn naar laptops die nog bruikbaar zijn voor school? In ons vierde en vijfde leerjaar leren we de 

kinderen blind typen. Natuurlijk moet er thuis dan ook geoefend worden en niet elk kind heeft een laptop ter 

beschikking. Wij hebben er enkele om in bruikleen te geven, maar niet voldoende. Mochten jullie nog een  

toestel ter beschikking hebben,  mag je ons daarvoor zeker contacteren. 
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