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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2023  
 
Wo 01  -Welkom aan onze nieuwe kleutertjes! 

-Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 

-Op een mooie februaridag gaat het 2de leerjaar ‘winterpicknicken’.  

 

Do 02  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 

Vr 03  -Tuinproject met juf Christel voor het 2de leerjaar. 

 

Ma 06  -Vergadering College van directeurs en zorgcoördinatoren te Hoboken. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 

Di 07  -Juf Michèle gaat op navorming. 

 

Wo 08  -Raket les voor K4-5A en K4-5B.   

 

Do 09  -Dikke truiendag…… Vergeet je trui niet! 

  -15.30 uur: Sleutelklas 

 

Vr 10  -Tuinproject met juf Christel voor het 1ste leerjaar. 

  -Opendeur (16.00 uur–18.00 uur)  voor nieuwe inschrijvingen schooljaar 

                     2023-2024.  

 

Ma 13  -In K2 komt een leerling van Sint-Ursula een dagje observeren. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 

  -16.00 uur: Personeelsvergadering. 

  -19.30-20.30 uur: Schoolraad. 

  -20.30 uur: Ouderraad 

 

Di 14  -Het 2de en het 3de leerjaar gaan zwemmen te Kontich. 

  -Het 5de leerjaar gaat schaatsen. 

 

Wo 15  -Raket les voor K4-5A en K4-5B. 

  -Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 

 

Do 16  -De lagere school gaat naar de bib. 

  -Het 3de en het 6de leerjaar gaan schaatsen. 

  -12.15 uur: Leerlingenraad. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 

Vr 17  -Vergadering College van directeurs. 

  -Carnaval en stoet (lees de brief zodat je kan komen kijken).  

  -Tuinproject met juf Christel voor het 3de leerjaar.  

   

Ma 20/02/2021 – 26/02/2023: KROKUSVAKANTIE  
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Ma 27 -Welkom aan onze nieuwe kleutertjes! 

-De kleuters gaan in de namiddag naar de bib. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 

Di 28  -Het 2de en het 3de leerjaar gaan zwemmen te Kontich. 

  -De aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2023-2024 start vandaag 

(tot 21 maart).  Lees de weetjes! 

-Oudercontacten in het 6de leerjaar (brief volgt). 

-20u Info-avond ingericht door de ouderraad: de kracht van het opvoeden.  

 Brief volgt. 

 

WEETJES 

 

OPENDEUR 10 FEBRUARI 

 

Vrijdag 10 februari tussen 16u en 18u is het opendeurdag. Ouders van nieuwe leerlingen 

(instappertjes en zij-instromers) zijn van harte welkom. 

 

 

AANMELDEN SCHOOLJAAR 2023-2024 

 

Is je kind geboren in 2021 of vroeger en wil je dit kind inschrijven voor het schooljaar 

2023-2024? Van dinsdag 28 februari (vanaf 9 uur) tot en met dinsdag 21 maart (12 uur) 

zal je je kind via de website www.aanmeldeninrumst.be kunnen aanmelden. 

 

 

ACTIVITEITEN OUDERRAAD 

 

-De quiz op 28 januari was weer een geweldig succes, bedankt ouderraad! 

 

-Je kan nog tot 3 februari een (digi)bordje vol liefde bestellen.  Een leuk 

Valentijnspakketje toch? Ga snel naar www.sleutelhof.be en bestel. 

 

-28 februari: Info-avond ingericht door de ouderraad: de kracht van het opvoeden. De 

ontwikkeling en gevoelens van kinderen ondersteunen.  

Spreker van dienst is Lies Bonner, master in de klinische psychologie en werkzaam als 

psychodynamisch kinderpsychotherapeute. Daarnaast is ze docent 

ontwikkelingspsychologie bij co-hogeschool Odisee en biedt ze supervisie aan 

hulpverleners. Én ze is ook nog mama van twee dochters die naar school gaan in het 

Sleutelhof. Inschrijven via www.sleutelhof.be, evenementen ouderraad.  

 

 

OP TIJD OP SCHOOL! 

 

We willen vragen om de kinderen tijdig op school af te zetten, bij voorkeur tegen 8u30. 

Om 8u35 starten we de lesdag in de klas. De laatkomers missen te belangrijke zaken 

tijdens het onthaal. De blauwe poort sluit om 8u35 (enkel de ouders van kleuters kunnen 

tot 8u40 nog buitengaan langs de blauwe poort). 

 

 

MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF 

 

De maandelijkse nieuwsbrief zal vanaf februari enkel meegegeven worden met de oudste 

kinderen. Indien je toch een extra brief wil ontvangen, laat het weten aan de juf. Je kan 

de nieuwsbrief ook lezen via gimme en de website van de school. 
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