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Wees op tijd
Mag ik nog even vragen om de kinderen steeds stipt naar school te brengen?  Voor de 
meeste ouders lukt dat zeer goed, ‘s morgens hoor ik de bel van de poort nog iets te
vaak rond of na 9u ….  Ik breng dit nog even onder de aandacht. De start van een
schooldag is cruciaal;  goed gestart is half gewonnen. Graag ook de fietsen van de 
kinderen steeds op slot laten zetten, gewoon voor de veiligheid.
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Beste ouders

Hou het wAARDEvol! Na de kerstvakantie konden de leerlingen en leerkrachten genieten van een optreden van
Herman en Rosita, twee originele muzikanten. Zij zijn reeds 50 jaar actief met muziekinstrumenten gemaakt van
afval. De voorstelling heette dan ook heel toepasselijk: ‘Muziek van het grof vuil’. De doedelzak gemaakt van
een oude blaasbalg en wat afgedankte soepele buizen sloeg iedereen met verstomming. En zo zagen en
hoorden we het één na het andere zelfgemaakte instrument! Iedereen is het er over eens: vanaf nu gaan we
‘afval’ met andere ogen bekijken!
In de kleuterschool staat er nog een kleuterprojectweek op stapel rond dit thema. In de lagere school worden er
verschillende lessen en acties in de klassen uitgewerkt. De ouderraad heeft het idee om rond “world earth day”
een actie te plannen. Inspiratieloos zijn we nog lang niet…

Het thema blijft dus leven en dat is mooi om te zien. Niemand is te klein om een verschil te maken … We 
hopen dan ook dat de inspanningen bij onze leerlingen zich niet beperken tot dit schooljaar maar dat ze hier 
in de toekomst mee doorgaan. Een propere school en zorg voor de natuur, de aarde, daar gaan we voluit 
voor!
Ondertussen op school: Taal & leesplezier in the picture!! Daar hoort u nog van want we werken aan een
vernieuwd talenbeleid dat impact zal hebben. …. Er is ook heel wat nieuws:

Geboren op 10/12/2019: Stella, zusje van Aaron Thollebeek. Welkom!

Kemily Moreira Gomes, een leerlinge uit L4 heeft een sleutelbeenbreuk opgelopen door
een val tijdens het spel. Ze wordt geopereerd op woensdag 29 jan. We wensen haar veel
sterkte toe.

Laten we ook de twee zwangere juffen niet vergeten, nl. Hilleen en Frauke. De bevalling
voor juf Hilleen is voorzien in februari, voor juf Frauke in maart. Sinds december staat juf
Peggy als klastitularis in L1, gesteund door meester Christophe (do) en juf Julie die juf
Frauke vervangt als zorgjuf (ook op vrijdag in L2).



1 Kalender

11 februari is het dikke truiendag: thema: biodiversiteit. De mama van Holland Grace heeft
groene vingers en wil de kinderen helpen om de tuin wat meer bio-divers te maken. Heel tof
dat iemand dit wil aanpakken, met kleine initiatieven komen we (v)er… interesse? 

Uitstap
DONDERDAG/VRIJDAG 19 & 20 MAART: KUNSTKLASSEN L1 & L2
DINSDAG T/M DONDERDAG 24-26 MAART: ZEEKLASSEN L3 & L4

Werken
Vervolg… Op 24 december 2019 vernamen we het goede nieuws dat de 
omgevingsvergunning is goedgekeurd. Deze belangrijke stap is alvast genomen. Nu is 
het aanbestedingsdossier in opbouw en dat zullen de architecten indienen bij AGION, 
departement Onderwijs. Bij dit alles hoort een grondig sponsorplan omdat het 
ministerie max 70% van de kosten subsidieert.  Dus stap voor stap gaan we verder.

DINSDAG 4-02 T/M 6-02: DIRECTIEDRIEDAAGSE MONT FORT
VRIJDAG 7-02: TONEELVOORSTELLING KLEUTERS VOORMIDDAG!
DONDERDAG 13 & 20-02 KLIMMEN VOOR HET LAGER: OP 13-02: L3&L4; OP 20-02: L5&L6
WOENSDAG 19-02 CHILD FOCUS IN L5
DONDERDAG 20-02 OPENKLASDAG ST-PAULUS L6

ZATERDAG 22/02 T/M VRIJDAG 28/02: KROKUSVAKANTIE

MAANDAG 2 – 03 OPENING ROND JAARTHEMA/PED PROJECT.
DINSDAG 3 – 03 ZWEMMEN L2 – REEKS
DONDERDAG 5 - 03 SCHOOLRAAD OM 19U
WOENSDAG 11 -03 PED. STUDIEDAG: GEEN LES VOOR DE LLN
VRIJDAG 13 – 03 KAAS-EN WIJNAVOND & BEDNET (PYAMADAG)
DINSDAG 17 -03 INDIVIDUEEL OUDERCONTACT VANAF 15U45
WOENSDAG 18 -03 KLEUTERBAL & OUDERRAAD
ELKE DINSDAG IS ER SPORTSNACK EN ELKE DONDERDAG MUSICALSNACK NA DE SCHOOLUREN

Natuur

We vonden het bijzonder fijn dat nagenoeg ALLE ouders aanwezig waren tijdens het 
vorige individuele oudercontact in november. Samen school maken daar gaan we voor! 
Noteer alvast dinsdag 17 maart in uw agenda. 

FLASH vanuit de  ouderraad: Op woensdag 22/4/2020 is het world earth day (met zelfs de 
50ste verjaardag van deze dag). Het lijkt ons leuk om die dag op school iets speciaals te 
kunnen doen rond 'onze bol’ …. Wordt vervolgd…. 
De ouderraad heeft al wat ideetjes, dus laat maar komen… 

InformatieOuderraad FLASH! 



Goed doel / Steunen

Tekenfund: …Hartelijk dank aan alle leerlingen en ouders die zich ingezet hebben voor dit 
project!
De actie bracht 2.353 euro op! Dit geld gaat integraal naar de spaarpot voor het 
nieuwbouwproject. 
Een collage van alle kunstwerken zal permanent opgehangen worden in de gang van onze 
school.

Eten

13 maart: Kaas- en Wijnavond. 

www.mijnschool.be

“ Ik vertrouw op Gods liefde, mijn hart zal juichen omdat Hij redding brengt “ Psalm 13:6

Kinderbabbels
Taalles in L3: « De regen valt als bakken uit de hemel »  In het 
derde leerjaar leren de leerlingen de betekenis van uitdrukkingen:  
F. zei: « juf, dat betekent dat er bakken met water naar beneden
vallen maar dan zonder de bakken » 

Toets in L6: Stan wist voor een keertje een bepaald antwoord niet. 
Creatief als hij is tekende hij een boompje op zijn blad en 
toen de meester vroeg wat dat betekende antwoordde hij: 
“Meester, ik heb mijn antwoord verstopt achter de boom!”

Tenslotte: Een psycholoog sprak in zijn les over “de preverbale symbiose”, de eenheidsrelatie
kind-moeder. Om het begrijpbaar te maken citeerde hij een kleuter die de mooiste
verwoording uitsprak: “Mama, ik wou dat jij een paddenstoel was, dan kon ik in jou wonen”


