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                                        We branden een kaarsje voor:  

- Octavie Van Aken: grootmoeder van juf Heidi (1KA) 
- Philomène Spoelders, oma van Robyn (LS3) en Lio (2KB) 
- Joseph ‘Joop’ Jansen, overgrootvader van Kobe (5A) 

 

 

 

- Onze school doet mee met  ‘Dikketruiendag’ -  #iktrekhetmijaan- op donderdag 9 februari. 

Wij dragen ons steentje bij aan het klimaat en zetten de verwarming wat lager dan gewoonlijk. Gelieve op deze 
dag je kind te voorzien van een extra laagje kleding. 

 
-Van 10/02 tot 18/02 loopt de Vlaamse Week tegen Pesten. In elke klas wordt deze actie extra in de kijker gezet.   

-Koperen muntjes van 1, 2 en 5 cent mogen terug meegegeven worden naar onze school. We zamelen deze in 
voor de Vastenvoettocht, die op 4 maart wordt georganiseerd.  Alle centjes die worden ingezameld, zijn bestemd 
voor projecten in de derde wereld.  



-Op 12 februari organiseert ons oudercomité hun ‘ONTBIJTACTIE’.  

Flyers met de nodige gegevens voor bestelling werden zowel digitaal verstuurd als meegegeven met de 
gezinsoudsten. Aarzel niet om nog vlug een lekker ontbijt te bestellen! Het is nog niet te laat.            
Inschrijvingen worden afgesloten op maandag 30/01. 

De opbrengst gaat volledig naar onze school en onze leerlingen. Jullie bijdrage wordt erg geapprecieerd!  

---GOED NIEUWS!---- 

Op de vergadering van het oudercomité werd beslist dat ze per leerling een tegemoetkoming doen van €35 voor 
de kostprijs van de zeeklassen van september 2023.  Van harte dank!   

Jullie merken dat de centen van de georganiseerde activiteiten zeker goed worden besteed! 

 

-BELANGRIJK: Herhaling van de schoolafspraak betreffende verjaardagen. 

Voor de verjaardag van uw kind mag er zeker in de klas worden getrakteerd, maar NIET met snoep, frisdrank of 
geschenkjes. Deze worden niet uitgedeeld en worden terug meegegeven naar huis. 

Fruit, een koek, wafel, cake, … zijn wel toegestaan.  We trekken deze lijn doorheen de hele school door, van 
kleuter- tot lager.  

Uittreksel uit het schoolreglement (te raadplegen op onze website) 

Verjaardagen: De jarige wordt gevierd met zang en dans. Een traktatie (een stukje cake, koek, fruit…) mag voorzien worden door de 
ouders. De jarige mag zeker geen snoep, frisdrank of speelgoed uitdelen. Dit wordt terug meegegeven. Kleuters of leerlingen die 
tijdens het weekend of tijdens de vakantie jarig zijn worden vooraf/nadien gevierd, op voorhand af te spreken met de juf. 

 



-We merken meer en meer dat kleuters te laat aankomen op school. Willen jullie als ouders er voor zorgen dat uw 
kind om 8.30u zeker in de rij staat a.u.b. ? Dan kan het samen met de juf  en andere vriendjes rustig naar binnen 
gaan.  

-Medicatie op school: Wanneer uw kind medicatie nodig heeft op school, dienen we in het bezit te zijn van een 
verklaring door de dokter, waarop duidelijk de wijze van toediening (hoeveelheid, wanneer toedienen, …) vermeld 
staat. Indien we deze verklaring niet hebben, mogen we de medicatie niet toedienen. De medicatie dient ook 
overhandigd te worden aan de leerkracht.  

Er mag geen medicatie zomaar in de brooddoos of  boekentas worden meegegeven!  

Kinderen mogen geen medicatie op eigen houtje nemen. 
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