
 

Wo 1  Groente: wortel 

Do 2   

Vr 3  Sneeuwklassen voor de zesdeklassers van 03/02 tot 11/02.       
Wij wensen hen veel skiplezier! 

Ma 6 3
de

/4
de

 lj.  Zwemmen 

Di 7   

Wo 8  

1
ste

/2
de

 lj.  

4
de

 lj.  

Fruit: kiwi 

Zwemmen 

VM: auteursbezoek Mathilda Masters in de bib 

Do 9  #iktrekhetmijaan (dikke truiendag) - we zetten de verwarming 
enkele graden lager! 

Vr 10 5
de

 lj.  Zwemmen 

Zo 12  11.00 uur - Naamopgave voor de eerste communie 

Ma 13  Gekke kapseldag 

Di 14  Rode / Hartjesdag 

Wo 15  Gekke schoenendag 

Fruit: Belgische appel 

Do 16  

1
ste

/2
de

 lj.  

5
de

 lj.  

6
de

 lj.  

Gekke sokkendag 

10.30 uur - Muziektheater ‘Haar en Snaar’ in het OC Kasterlee  

VM - Netbaltornooi ‘K(w)ALITI’ in Tielenhei, we rijden met de fiets 

NM - Netbaltornooi ‘K(w)ALITI’ in Tielenhei, we rijden met de fiets 

Vr 17  13.15 uur - Carnaval in ons dorp!  (zie Prikbord) 

Van ma 20/02 tot zo 26/02   Krokusvakantie 

Ma 27 3
de

/4
de

/6
de

 lj.  Zwemmen 

Di 28  Individuele en familiefoto’s 
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‘Afspraken’ 

‘Leerlingenraad’ 

De puntjes die onze klasburgemeesters mee naar de vergadering brachten en waar we mee aan 

de slag gaan: 

• Meer muziek op de speelplaats.                                                                                                                 

Op donderdag en vrijdag mogen onze huis DJ’s van 5 en 6 enkele plaatjes draaien op de 

grote speelplaats. 

• Meer orde.                                                                                                                                                  

Er blijven heel wat koekendoosjes/papiertjes rondslingeren op de speelplaats. Elke klas 

heeft een bak waarin de koekendoosjes worden verzameld. Alle leerlingen zijn er zelf ver-

antwoordelijk voor dat hun doosje terug in hun bak geraakt. Mogen we u vragen om enkel 

koeken mee te geven zonder papier en elk doosje te voorzien van de naam a.u.b. 

• Onze kloosterspeelplaats is een groot succes. We zijn nog op zoek naar oude kleurboeken 

en speelkaarten. 

• Gelieve je kind om veiligheidsredenen niet te vroeg naar school te sturen. Vóór 8.30 uur is 

er geen toezicht van de leerkrachten op de speelplaats. 

• Wanneer de leerkrachten de rij van de Markt wegbrengen, ontstaan er soms gevaarlijke  

situaties aan het eindpunt, de Pit. De bedoeling is dat de kinderen die daar afgehaald              

worden, door iemand worden opgewacht aan de kant van de Pit.                                            

Nu gebeurt het soms dat kinderen plots zelf de weg oversteken, soms zelf en alleen de  

parking van Delhaize op lopen omdat er iemand aan de overkant van de weg wacht i.p.v. 

aan de kant van de Pit. U begrijpt dat we de veiligheid van alle kinderen zoveel mogelijk  

willen garanderen. 



 

STIP IT! 
1 op 6 kinderen en jongeren in Vlaanderen                

is slachtoffer van pesten. Veel van hen                
dragen daar heel lang de gevolgen van.                      

Ook tijdens de Vlaamse Week tegen                       
Pesten (10 tot 17 februari) maken we 

graag een vuist tegen pesten, samen met 
jullie. Alle info vinden jullie op:                               

https://kieskleurtegenpesten.be/ 

                                      

“ C a r n a v a l ”  

Vrijdag 17.02 is een ‘Grote dag’, de carnavalsdag voor héél véél kinderen! De kinderen 

van onze school mogen vanaf ’s morgens verkleed naar school komen.  

Wie niet graag tijdens de voormiddag verkleed de les volgt, mag tijdens de middag naar 

huis gaan om zich te verkleden. Er moet dan wel een melding in het agenda staan. Het 

omkleden kan ook in de school, net na de middag. 

Omstreeks 13.15 uur vertrekt de stoet aan de 3master.         

!! Aangepaste route: Vertrek om 13.15 uur aan de 3Master 

(Kempenstraat) – Mgr. Heylenstraat – rechtsaf in de Mgr. Cardijn-

straat (richting Geelsebaan) – oversteken naar de Melkstraat                

(richting Retiesebaan) – linksaf naar de Markt - achter de kerk                 

linksaf in de Mgr. Heylenstraat – ontbinding van de stoet ter hoogte 

van de scholen. 

Confetti en/of serpentines mogen beperkt gebruikt worden op het traject, confettika-

nonnen en spuitbussen laten we NIET toe. Er worden ook GEEN wapens, zwaarden, 

crimiclowns toegelaten. 

Na het ontbinden van de stoet gaan ALLE leerlingen mee naar de school. Voor hen 

wacht er op de speelplaats van onze school nog een verrassing.                                                

NIEMAND mag de school vroeger verlaten. Alle kinderen stappen om 15.35 uur met  

de rij mee naar huis of mogen opgehaald worden aan de schoolpoort. 

‘Safety First!’ 

Veel fluo op de speelplaats en in 

de straten! Super! We houden dit 

nog altijd vol! 



 


