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NIEUWSBRIEF MAART 2023 
 
Maart voorspelt druk maar leuk te worden: we werken rond de Jeugdboekenmaand met als thema 
‘Geluk’. De bib organiseert verschillende activiteiten: neem een kijkje op de website.   
De kleuters nodigen hun grootouders uit op 22 maart, tijdens de week van 20 maart leveren we 
ook een sportieve prestatie om de bouw van een sanitaire blok financieel te ondersteunen in de 
Saint Mary Catholic School Nchang, een basisschool in het geboortedorp van Esther, mama van 
Mandy en Mikel (L6). 

 
Bij mooi weer gaan het 1ste en het 2de leerjaar deze maand picknicken. 
   

Wo 01  -Raket les voor K4-5A en K4-5B. 
  -Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 
  -Complimentendag!   

 
Do 02 -Integratie-activiteit: oudste kleuters en 1ste leerjaar. 
 -Sleutelklas. 
 
Vr 03 -Auteurslezing Jef Aerts in de bib te Reet voor het 2de leerjaar. 
 -De kleuters van K3 (klas juf Ibe) gaan buiten aan het werk met juf Marva. 
 

Ma 06  -Tuinproject met juf Christel voor het 3de leerjaar. 
  -Sleutelklas 
 
Di 07  -De Mobiele School komt naar onze school. 
  -Het kriebelteam bezoekt alle klassen. 
 
Wo 08  -PEDAGOGISCHE STUDIEDAG.  De kinderen blijven thuis en de juffen en meesters 

                       komen naar school. 
 
Do 09  -Sleutelklas. 
 
Vr 10  -Nationale Pyjamadag van Bednet, lees de weetjes! 
  -Auteurslezing Luc Descamps in de bib te Reet voor het 5de leerjaar. 

  -Tuinproject met juf Christel voor het 6de leerjaar. 
  -De kleuters van K3-4 gaan buiten aan het werk met juf Marva. 
 
Za 11  KINDERFUIF, ingericht door de ouderraad, lees de weetjes. 
 
Ma 13  -Sleutelklas. 
  -Deze week start de pleisterverkoop van het Rode Kruis. 

 
Di 14  -Juf Michèle gaat op navorming 
  -Het 2de en het 3de leerjaar gaan zwemmen. 
  -16.00 uur: Personeelsvergadering. 

  -Raket info-avond voor de ouders: 18.30-19.30 uur (info volgt). 
 
Wo 15  -De directie gaat op driedaagse te Houffalize. 

  -Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 
  -Raket les voor K4-5A en K4-5B. 
 
Do 16  -Jeugdboekenmaandspel in de bib voor het 3de leerjaar. 
  -Sleutelklas. 
 

Vr 17  -Het 3de leerjaar gaat op bezoek in het woonzorgcentrum. 
  -Het 1ste leerjaar gaat buiten aan het werk met juf Marva. 
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Ma 20  -Sleutelklas. 

  -20.30 uur: Ouderraad. 
 
Di 21  -Einde aanmeldingsperiode schooljaar 2023-2024! 
  -Jeugdboekenmaandspel in de bib voor het 4de leerjaar. 
 
Wo 22  -Grootouderfeest in onze kleuterschool.  
 

Do 23  -De leerlingen van de lagere school gaan naar de bib. 
  -Het 3de leerjaar krijgt bezoek van de leerlingen van het Sint-Ritacollege. 
  -Sleutelklas. 
 
Vr 24  -Tuinproject met juf Christel voor het 2de leerjaar. 
  -De kleuters van K4-5A gaan buiten aan het werk met juf Marva. 

  -Laatste dag omslag pleisterverkoop Rode Kruis afgeven. 
 
Zo 26  -Joepie, we zitten terug in de zomertijd! 
 
Ma 27  -De kleuters gaan naar de bib. 

  -Vergadering College van directeurs 
  -Sleutelklas. 

 
Di 28  -Het 2de en het 3de leerjaar gaan zwemmen. 
 
Wo 29  -Raket les voor K4-5A en K4-5B. 
  -Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 
 
Do 30  -12.15 uur: leerlingenraad. 

 
Vr 31  -Lenterapport. 
  -Mondiale dag (brief volgt). 
  -Tuinproject met juf Christel voor het 3de leerjaar. 
  -De kleuters van K4-5B gaan buiten aan het werk met juf Marva.  
 

Paasvakantie van 3 april t.e.m. 16 april 2023 
 

WEETJES 
-Na de krokusvakantie wordt het fluohesje enkel nog gedragen bij iedere uitstap.  Bij een 
fietsuitstap draagt ook ieder kind een helm! 

 
-Vanaf maart starten ook de kleuters met hun ‘tuinproject’. Juf Marva zal wekelijks op vrijdag met 
een andere groep in de tuin aan de slag gaan. 
 
-Vrijdag 10 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 10 maart? 
 
-Kinderfuif 11 maart info: Iedereen welkom. Kinderen onder de 12 jaar verplicht begeleid door 
een meerderjarige. 
 

-Trooper? Al geprobeerd? Je steunt de ouderraad en de school als je je online-aankopen doet via 

trooper. Het kost je geen cent meer, enkel een extra klik … 
 
-Belangrijke data: 21/06/2023 en 22/06/2023: Pennenzakkenrock 6de leerjaar 
                              23/06/2023:  Sportdag kleuterschool 
                                                  Schoolreis lagere school 
          29/06/2023: 16.00 uur: Proclamatie kleuterschool 

                                                  19.00 uur: Proclamatie lagere school 



GEZOCHT: HELPENDE HANDEN van (groot)ouders 

 

 

 
Op zoek naar enthousiaste leesmoekes en –vakes voor het eerste leerjaar 
We willen graag starten met leesgroepjes van telkens een drietal leerlingen zodat we meer 

oefenkansen kunnen bieden aan alle leerlingen. Dit kunnen we niet alleen, daarom deze oproep.  
Praktisch: 

De leesmomenten gaan door op dinsdag- en/of donderdagmiddag van 13u30 tot 14u vanaf 7 
maart tot einde schooljaar. 
We voorzien een voorbereidingsmoment in de lokalen van L1 op dinsdag 6 maart om 12u45 
(eventueel ook op donderdag 8 maart om 12u45). Ingang langs de Kerkstraat. 
Vind je dit een goed initiatief en kan je je vrijmaken? Graag een berichtje aan juf Liesbet, 

zorg@sleutelhof.be. 
 
Het kriebelteam zoekt nog steeds papa’s/mama’s/grootouders …. om mee te komen kriebelen. 
Interesse? Neem contact met het secretariaat. 
Praktisch: een drietal keer per schooljaar, op dinsdagmorgen. De eerstvolgende kriebelbeurt is op 
dinsdag 7 maart om 8u45. 

 
Vrijdag 31 maart (10u – 12u) is het mondiale dag in teken van Pasen: we willen de kinderen 
laten kennismaken met de culturele gelijkenissen en verschillen van alle families op school. Wist je 
dat we 21 verschillende thuistalen spreken? Op dat moment willen we ook het geld dat we door 
sponsoring verzamelden overhandigen aan Esther (mama van Mandy en Mikel in L6). Zie 
sponsorbrief. 
Kan je je vrijmaken om iets feestelijk te knutselen, paaseieren te versieren, een liedje te zingen, 

samen te dansen, een Paasverhaal te vertellen …  Neem contact op met de directie.  
 
Zaterdag 15 april (10u-12u) vullen we de zandbak aan. Zo kunnen de kinderen na de 
paasvakantie opnieuw voluit in de zandbak spelen. 
Gezocht: enkele ouders met kruiwagen en schop. Zin en tijd? Neem contact met de directie. 
 
 

 


