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NIEUWSBRIEF MAART 2022 
 
 
Jeugdboekenmaand met als thema ‘Helden en schurken’.  Tijdens deze maand werken de kleuters 
rond prentenboeken.  Op 31 maart sluiten we deze maand af met een groot jeugdboekenspel in 
het park (kleuterschool en lagere school). 
 

Bij mooi weer gaat het 1ste en het 2de leerjaar deze maand picknicken. 
   
Ma 07  -Welkom aan onze nieuwe kleutertjes! 

-Start stickerverkoop Rode Kruis. 
-Eindstage van meester Wouter tot 18/3 in het 1ste leerjaar. 
-Deze week wordt onze school doorgelicht door de onderwijsinspectie.  

 
Wo 09 -Juf Jolien en juf Shana gaan op nascholing: Stop 4-7 en in de namiddag gaat juf 
                        Camille op nascholing. 
 
Vr 11 -Auteurslezing Luc Descamps in de bib te Reet voor het 5de leerjaar. 
  -Nationale Pyjamadag van Bednet, lees de weetjes! 
 

Ma 14  -Vandaag en morgen gaan de oudercontacten door voor het 3de,  4de leerjaar en de 
                       kleuterschool (zie brief). 
  -Omslag stickerverkoop Rode Kruis afgeven. 
  -Juf Veerle gaat op nascholing. 
  -Tuinproject met juf Christel voor het 3de leerjaar. 
 
Di 15  -Medisch onderzoek op school voor het 1ste leerjaar. 

  -Juf Christel gaat op nascholing. 
  -Het 2de, 3de, 4de en 5de leerjaar gaan zwemmen te Kontich. 
 
Wo 16  -PEDAGOGISCHE STUDIEDAG.  De kinderen blijven thuis en de juffen en meesters 
                       komen naar school. 
 

Ma 21  -Tuinproject met juf Christel voor het 4de leerjaar. 
  -20.30 uur: Ouderraad 
 
Di 22  -Verhalenkat in de bib te Reet voor het 1ste leerjaar om 10.00 uur en de oudste 
                        kleuters gaan om 11.00 uur. 
  -16.00 uur: Personeelsvergadering. 
 

Do 24  -De lagere school gaat naar de bib. 
 
Vr 25  -Auteurslezing Jef Aerts in de bib te Reet voor het 2de leerjaar. 
 

Zo 27  -Joepie, we zitten terug in de zomertijd! 
 
Ma 28  -De kleuters gaan naar de bib. 

  -Tuinproject met juf Christel voor het 2de leerjaar. 
  -Vergadering college van directeurs. 
 
Di 29  -Het 6de leerjaar gaat zwemmen te Kontich. 
 
Wo 30  -Het 1ste leerjaar gaat zwemmen te Mechelen. 
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WEETJES 
 
 

- Vrijdag 11 maart is de Nationale Pyjamadag van Bednet.  Onze school doet mee.  Bednet 
zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar school kunnen, van 
thuis uit en samen met hun eigen klas, toch de lessen kunnen volgen.  Door mee te doen, 
tonen we dat we alle zieke kinderen en jongeren steunen en maken we Bednet meer 
bekend.  Mag uw kind ook in pyjama naar school komen op 11 maart? 

 

- Na de krokusvakantie wordt het fluohesje enkel nog gedragen bij iedere 

uitstap.  Bij een fietsuitstap draagt ook ieder kind een helm! 
 
 

 
 


