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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 

ten einde. Op woensdag 1 maart zullen in de klassen alle hesjes opgehaald worden, want wan-

neer 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 vin-

den 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 vei-

lige manier op school. 

 

 

28/02: personeelsvergadering. Geen studie!  

01/03: inzamelen fluohesjes 

01/03: K3 uitstap Trainworld 

02/03: zwemmen 2e en 3de leerjaar 

03/03: strapdag 

06/03-07/03: oudercontact 1C, 4A, 6e leerjaar 

07/03: medisch onderzoek 6A 

09/03-10/03: kleutersportdagen in Witte Merel 

10/03: 1e leerjaar Gasthuishoeve 

11/03: infodag start om 09.30u  

14/03: koffiestop 

16/03: zwemmen 2e en 5e leerjaar 

20/03: oudercontacten kleuterschool 

21/03: oudercontacten kleuterschool 

23/03: medisch onderzoek K1A 

24/03: Quiz night 

27/03: personeelsvergadering. Geen studie!  

30/3: zwemmen 2e en 4e leerjaar  

30/3: doedagen L5 en L6 in De Nekker in Mechelen 
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mega magisch muzisch 

Wist je dat muzische vorming meer is dan beeld, muziek,  
drama en dans? 

Door vaak muzisch te werken, werken kinderen ook aan: 

Expressie 
Genieten 

Samenwerken 
Problemen oplossen 

Initiatief nemen 
Fantaseren 
Zelfbeeld 

Feedback geven en ontvangen 
Zelfvertrouwen 

Open blik op de wereld 
Durf 
… 

 
… 

 

 
 

                        

 

Wafelbak 

Alvast om te noteren in uw agenda: 

 

Op 22 en 23 april gaat onze jaarlijkse wafelbak door! 

Zelfgebakken, verse wafels naar aloud (geheim) recept van onze eigen zusters. 

Heerlijk om te eten met een laagje suiker of een toefje slagroom.  

De bediening wordt gedaan door onze eigen leerlingen van het 6de leerjaar. 

 

Duimen jullie mee voor goed weer? Een wafel smaakt extra lekker als hij  

gegeten wordt in het zonnetje! 

Wafelbak 

agenda  

  



 

 

 

Alles wat je aandacht geeft, groeit! 
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weetjes  

Wisten jullie dat: 

• Juf Thaïs mama is geworden van haar eerste kindje, Alixe? Ze kwam wat vroeger dan verwacht op de wereld, maar 

wordt omringd door de beste zorgen zodat ze rustig nog wat verder kan groeien. We wensen de ouders een dikke 

proficiat toe! 

• Ondanks de goede zorgen we toch afscheid hebben moeten nemen van tante Bertha, ons tweede konijn? 

• We met het 4de, 5de en 6de leerjaar mee hebben gedaan aan schrijf-ze-vrijdag? Dat is een actie van Amnesty In-

ternational om brieven te schrijven naar regeringen van landen waar jongeren onterecht in de gevangenis zitten.  

• We in de kleuterschool te maken hadden met een massale uitbraak van COVID onder de leerkrachten? Daardoor 

moest de kleuterschool gesloten worden en werd er enkel noodopvang voorzien. Dank aan alle ouders om zo snel 

te schakelen en mee naar oplossingen te zoeken! 

• De oudervereniging op 24 maart weer de jaarlijkse Quiz organiseert? Wie wordt de winnaar of ga je eerder voor de 

prijs van het grootste verbruik?  

• Juf Myrthe de week voor de vakantie op onze school is begonnen om ons team in de lagere school mee te verster-

ken? 

• De wafeltjes direct na de krokusvakantie op school geleverd worden? De ouders van de kleuterschool kunnen deze 

wafeltjes ophalen op woensdag 1 maart om 12u05, direct na schooltijd. De leerlingen van de lagere school krijgen 

de wafels vanaf dinsdagavond mee naar huis.  

• Bijna alle ouders en grootouders de afspraken rond de wachtzone goed naleven? We vragen aan de enkelingen die 

dit niet doen, om ook mee te werken. Zo is het prettig voor iedereen.  

• De vlaggetjes die de kinderen maakten voor meester Stefaan een mooie plek kregen tijdens de viering? 

 

 

 


