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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021  
 
Ma 01  -PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: De kinderen blijven thuis en de juffen en 

      meesters komen naar school. 

 

Di 02  -Welkom aan onze nieuwe kleuters! 

  -Stagiair Lucas komt stage lopen bij meester Olivier tot 11/02. 

  -Stagiaire Jessica loopt stage in K4-5A tot 05/02. 

  -Thema Secundair “Op stap naar…” voor het 6de leerjaar. 

  -In de loop van de maand brengt het GTI een bezoek aan het 6de leerjaar. 

  -Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gaan zwemmen te Kontich. 

  -Tuinproject met juf Christel voor het 3de en 4de leerjaar. 

  

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 

Vr 05  -Start Vlaamse week tegen pesten. 

 

Ma 08  -Het 1ste leerjaar gaat zwemmen te Mechelen. 

  -Tuinproject met juf Christel voor het 3de en het 4de leerjaar. 

 

Di 09  -Dikketruiendag!  De verwarming gaat een graadje lager. 

  -Het 6de leerjaar krijgt bezoek van het OLVI. 

 

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag 

 

Do 11  -Bib komt de boeken halen en de nieuwe brengen. 

 

Ma 15/02/2021 – 19/02/2021: KROKUSVAKANTIE  

 

Ma 22  -Het BIMSEM brengt een bezoek aan het 6de leerjaar. 

  -Zwemmen voor het 1ste leerjaar te Mechelen. 

  -Tuinproject met juf Christel voor het 2de leerjaar. 

  -19.30-20.30 uur: Schoolraad 

  -20.30 uur: Ouderraad 

  

woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag – woensdag: fruitdag

  

Do 25  -16.00 uur: Personeelsvergadering LS en KS.   

                       

WEETJES 
 

-Nieuw in het 4de leerjaar.  Sinds een tweetal weken krijgen de leerlingen van het 4de 

leerjaar op donderdagvoormiddag een les typen. 

 

-Mogen wij herinneren aan een aantal afspraken in verband met de veilige 

schoolomgeving? Onze kinderen maakten alvast enkele filmpjes om het dragen van het 

fluohesje aan te moedigen.  Je vindt de filmpjes op de website van de school.  Ons 

fluohesje dragen wij allemaal tot de Paasvakantie. Dank voor jullie medewerking! 
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-Corona: afstand houden, mondmaskers dragen, handhygïene, … en opendeurdag.  

Vermoedelijk gaat de opendeurdag op 5 maart niet door.  Vanaf begin maart zal er een 

online voorstelling zijn van de school met een kijkje in alle klassen. 

-Aan iedereen die ingeschreven heeft om op zaterdag 30 januari te quizzen…. Veel 

succes! 

 


