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N I E U W S  U I T  D E  S C H O O L

Ik kan zoveel van jou leren .... op 
de speelplaats.

Een fijne speeltijd zonder ruzie is
hierbij belangrijk.

Daarom werden de
speelplaatsafspraken aangepast.

Deze nieuwe afspraken gingen van
start op dinsdag 10 januari.

Met het verkeerslicht brengen we
de kinderen op de hoogte waar er,

afhankelijk van de
weersomstandigheden, gespeeld

kan worden.

16 december : Kersthappening

speelplaatsafspraken

Na twee jaar 'kersthappening in
uw kot', mochten we jullie op 16

december eindelijk terug
verwelkomen op onze school.
Het werd een kersthappening

waarvan we op een koude
winteravond een warm gevoel

kregen.
 

De winst van de kersthappening
zal verdeeld worden over alle

klassen.  Dit is een mooi extraatje
voor elke klas.



Wij kijken uit naar ....

02 februari tot en met 10 februari : sneeuwklassen

2 februari : lichtmis

17 februari : carnaval

Wanneer je de gang van de 
derde graad binnenwandelt zie

je het al .... hier hangt een
Oostenrijkse sfeer. Inderdaad

onze 5de en 6de klassers
bereiden zich volop voor op hun
hoogtepunt van dit schooljaar :

de sneeuwklassen.
Zij vertrekken op donderdag 2
februari naar Stanzach. Samen

met de juffen en begeleiders
zullen ze een ongelooflijke week

beleven !

Onze kleuters vieren op 2
februari lichtmis. Zij starten
met een bezinningsmoment
in de kerk en vieren daarna

verder op school. Wij wensen
hun een fijne dag toe .

Wat is er nu leuker dan jezelf verkleden
en gek doen ?  Op 17 februari wordt de

hele school ondergedompeld in een
carnavalssfeer ! Ga dus maar al op zoek

naar een leuke outfit om die dag
verkleed naar school te komen.

Op woensdag 15 februari vragen we aan
alle kinderen van de lagere school om
verkleed te komen binnen het thema :

#iktrekhetmijaan.  Het is een dag die in
het teken staat van het klimaat.

 



.... onze school is ingeschreven voor 
mooimakers, een project waarbij we 

samen zorgen voor een propere buurt ?
 

In de loop van dit schoojaar zal elke klas 
in een beurtrol zwerfvuil opruimen !

.... we met de opbrengst van boekenbeurs
Pardoes voor de kleuterschool prentenboeken

aankochten voor een bedrag van 200 euro ? Het
bedrag van 300 euro voor de lagere school zal
nog besteed worden voor de schoolwerking.

.... jullie op zondag 13 maart welkom zijn op 
ons Cajetaliaans eetfestijn in zaal "De Corren" 
te Steenokkerzeel om een lekkere spaghetti 

te komen eten ?

.... we met onze sponsortocht vorig
schooljaar € 5000 ophaalden ? Dit hebben
we geschonken aan de school in Trooz die

zwaar getroffen werd door de
overstromingen in de zomer van 2021. Met
dat geld hebben ze werk gemaakt van de

speelplaats. Ze kochten een speelgoedboot
aan, veiligheidstegels en een scheidingsnet

om de speeltuin tussen de kleuter- en
lagere school af te schermen.  

 
 

 

.... het op zaterdag 22 april van 09.00 uur tot
13.00 uur ouderdoedag is ?

 

Wil je graag meewerken aan de zandbak in de 
kleuterschool of klussen in de lagere school, hou 

dan alvast deze datum vrij. 



.... we van de ouderraad een budget kregen ? 
Met dit bedrag kochten we in de kleuterschool de methode "Krullenbol"

(voorbereidend schrijven). In de lagere school werd dit besteed aan
materiaal om met de kinderen te werken rond sociale vaardigheden.



.... de ouderraad de sneeuwklassen 
sponsort 

voor een bedrag van 30 euro per kind ?

.... een papa de school sponsorde om 
kinderen waarvan de ouders het financieel 
moeilijk hebben mee te kunnen laten gaan 

op sneeuw-, zee-, en/of bosklassen ?


