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Beste ouders,
Carnaval
Naar aanleiding van carnaval op vrijdag 24 februari, houden we met de hele school een zotte “gekke
week”!
Hoe ziet zo’n gekke week eruit?
De kinderen mogen de hele week ‘gek’ naar school komen.
Voor elke weekdag is een thema voorzien.
 Maandag 20 februari: gekke hoeden
 Dinsdag 21 februari: gekke boekentas
 Woensdag 22 februari: gekke schoenen
 Donderdag 23 februari: gekke gezichten
 Vrijdag 24 februari: helemaal te gek!
Op vrijdag vieren we met de hele school carnaval. De stoet vertrek aan de school om 9.15u en volgt de
route Kloosterstraat-Slangenbos-Heirbaan-Dorpsstraat-Kloosterstraat. De kinderen van de lagere school
krijgen een hotdog, voor de kleuters zijn er frietjes. We vragen om voor ’s middags een (kleiner)
lunchpakket te voorzien indien uw kind blijft ineten.
Ziekte juf Nicole
Juf Nicole heeft haar ziekteverlof verlengd tot eind april. Juf Sofie zal het derde leerjaar verder
begeleiden.
Kinderverzorgster 1KO
De klas van 1KO zal na de krokusvakantie opnieuw een aantal nieuwe kindjes verwelkomen. Om de
grotere klasgroep op te vangen zal er vanaf maandag 6 maart elke voormiddag een kinderverzorgster de
klasjuf ondersteunen. Wij verwelkomen dan ook graag juf Anke Van Deun.
Dikketruiendag
Op vrijdag 17 februari zetten we de verwarming enkele graden lager. Alle kinderen worden dus op
school verwacht met een extra dikke trui. Zo hebben we aandacht voor de klimaatsverandering.
Inzameling schoendozen
De school is op zoek naar lege schoendozen. Deze zullen worden ingezet tijdens de lessen
bewegingsopvoeding om rond Bodymap te werken.
De dozen mogen meegegeven worden met de kinderen of afgegeven worden op het secretariaat.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Vriendelijke groeten,
Leerkrachten en directie
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