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Beste ouders, 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er weeral op.  

Stilaan worden de dagen een beetje langer. Toch vinden we het nog steeds belangrijk om de fluohesjes en fluohoezen 

goed te blijven dragen. Zo zijn de kinderen extra zichtbaar in het verkeer en geraken ze op een veilige manier op school. 

 

Er staan in de maand februari weer een heleboel leuke schoolse activiteiten op de agenda: 

Poëzieweek, carnaval, kleuteractiedagen, boerderijklassen, schrijf-ze-vrij-dag, …. 

 

01/02: start inschrijvingen broers en zussen 

02/02: zwemmen 2de en 3de leerjaar 

03/02: auteur op school voor 1ste en 2de leerjaar 

03/02: 3de leerjaar naar Suske en Wiske museum 

06/02 - 10/02: kleuteractiedagen  

09/02: medisch onderzoek eerste leerjaar 

13/02: oudercontacten  L1-L5 

14/02: oudercontacten L1-L5 

15/02: carnaval kleuterschool 

15/02 - 16/02: boerderijklassen 1e leerjaar 

16/02: zwemmen 2e en 4e leerjaar 

17/02: lagere school mag verkleed naar school 

17/02: rapport 

17/02: Start krokusvakantie vanaf 15.30u 

28/02: personeelsvergadering 

01/03: inzamelen fluohesjes 

02/03: zwemmen 2e en 3de leerjaar 

03/03: strapdag 

06/03 -  07/03: oudercontacten L6 

Vrije Basisschool Mater Christi - Statiestraat 45 - 2547 Lint - 03 455 31 41 - directeur@mclint.be   

mega magisch muzisch 

                        Poëzieweek: 26/01—01/02    

inschrijvingen 

Op 1 februari starten de inschrijvingen voor alle kinderen van de kleuter - en lagere school. 

Dat wil zeggen dat de voorrangsperiode dan ingaat. 

Wie heeft er recht op die voorrangsperiode die loopt van 1 februari t.e.m. 10 maart? 

• Alle kinderen die reeds een broer of zus (ook van een samengesteld gezin) op school hebben en in 2020  (of vroe-

ger) geboren zijn 

• Kinderen van leerkrachten 

Alle andere kinderen kunnen dus vanaf 11 maart ingeschreven worden op de infodag. Die heeft plaats van 9.30u t.e.m. 

13.00u. 

Kan u er niet zijn op die dag en wenst u toch in te schrijven, dan maakt u best zo vlug mogelijk een telefonische afspraak 

op het nummer 03 455 31 41. 

inschrijvingen  

agenda  

  



 

 

 

Uit de grond van je hart, groeit altijd iets moois! 
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Vanaf januari startten we met heel de school met het inzamelen van dopjes van flessen, potjes, ….. 

Al deze dopjes worden aan het centrum voor Geleidehonden geschonken. Deze vereniging betracht personen met 

een visuele beperking een grotere onafhankelijkheid te geven. Daarbij hebben zij drie doelen voor ogen: het kweken 

en opleiden van geleidehonden, omgaan met hun geleidehond en  

blijvende nazorg verlenen. 

Voor ons is dopjes inzamelen een kleine moeite. Voor hen maakt het een wereld van verschil. 

Dankjewel om het initiatief mee te steunen.  

Op de webpagina https://dopjesactie.be/welke-dopjes.html kan je zien welke dopjes mogen en welke niet. 

Wie graag op een andere manier meewerkt en thuis een poster wil ophangen, kan ons dat laten weten. 

BCG 

  

weetjes  

Wisten jullie dat: 

• We eind september opnieuw een schoolfeest met brunch in de voormiddag organiseren? Kinderen die graag mee 

willen doen met MC’s got talent houden woensdagnamiddag 10 mei best vrij, want dan zijn het audities. Deze keer 

zijn mama’s, papa’s, broers en zussen ook welkom om mee te doen. Jullie mogen alvast beginnen oefenen. 

• We ons blijven inzetten voor het project van de Mooimakers? In de maanden december en januari zorgden onze 

jongste en oudste leerlingen ervoor dat de omgeving van de school opgeruimd werd. 

We herinneren jullie graag aan de afspraak om geen papiertjes in de koekendozen te steken. In onze metingen 

kwamen we toch nog een aantal papiertjes tegen. Denk hier zeker ook aan bij de koekjes voor de stu-

die/nabewaking. 

• We intussen een grote groep instappers hebben? Daarom worden ze mee opgevangen door meester Vincent in de 

zonneklas. 

• Juf Daisy zwanger is van haar tweede kindje? Haar klasje wordt tijdelijk overgenomen door juf Jade.  

• Onze konijntjes al wat van leeftijd zijn? Voor de vakantie hebben we afscheid moeten nemen van nonkel Willy.    

Tante Bertha wordt nu extra gesoigneerd en in de watten gelegd.  

• We nieuw speelgoed hebben voor op de kleuterspeelplaats? Met de opbrengst van o.a. de Tekenfundactie en het 

grootouderfeest konden we nieuw materiaal kopen om de hekjes te vervangen.  

• Er een aantal wijzigingen zijn gebeurd in de zwembeurten? Kijk zeker de agenda op de eerste pagina goed na! 

• Iedereen zijn fluohesje elke dag moet dragen tot en met 1 maart? Die dag worden de hesjes verzameld in de klas 

zodat we deze op een uitstap nog kunnen dragen.  

• De wafelverkoop terug start bij ons op school?  

• Directeur Filip, juf Leen VM, juf Eveline na de kerstvakantie niet zijn kunnen starten? We wensen hen een spoedig 

herstel.  

 

 

 


