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AGENDA   

 

!!!EETFESTIJN-EETFESTIJN-EETFESTIJN-EETFESTIJN-EETFESTIJN-EETFESTIJN !!! 
     

 Ma. 13/02/2017 : geen bijzondere activiteiten 

 Di. 14/02/2017 :  Valentijn – 6A+6B bezoeken het St.Clara college te Arendonk  

 Vrouwkesdag  (St. Sebastiaansgilde) in de KS  

 Wo 15/02/2017 : STRAPDAG – FRUITDAG – de school zorgt voor fruit  

 Do. 16/02/2017 : geen bijzondere activiteiten 

 Vr. 17/02/2017 : Dikke truien dag + B (e)M(y)F(riend) dag  

 

EETFESTIJN + DESSERTJES LEVEREN  

 

Nu zaterdag is ons eetfestijn ! Alle personeelsleden van de school zetten zich samen in om een heerlijke maaltijd 

te bereiden voor alle gasten. Dat wordt smullen !!! 

De hobbykoks die vrijwillig dessertjes maken, mogen deze afleveren in de gemeentezaal op zaterdagmiddag  

tussen 14.00u en 15.00u langs de zijdeur.  Dank u ! 

 

GRAAG OPHALEN AUB  

  

Na de playbackshow zijn  de cd’s en/of sticks met muziek bij de DJ blijven liggen.   

U kunt deze terug ophalen op het kantoor van de school.  
 

RENOVATIEWERKEN DORP 60  

 

Het is een hectische week geworden. Hoewel was afgesproken en beloofd dat vorige vrijdag alle werken klaar 

zouden zijn en de lokalen gepoetst, werd deze belofte niet gehaald jammer genoeg. Tijdens het weekend hebben 

enkele leerkrachten al veel werk verricht om de verhuis voor te bereiden. Er werden digiborden geplaatst in 4 

lokalen, gepoetst waar mogelijk, …  

In de loop van deze week zijn alle klassen (meubilair, boeken, …) verhuisd met hulp van de kinderen en enkele 

bereidwillige ouders.  Ondertussen werd er nog geschilderd, aan de elektriciteit gewerkt, de toiletten verder in orde 

gebracht. De verwarming ging tot overmaat van ramp  stuk en een onderdeel moest vervangen worden. 

Ondertussen is dat ook opgelost en is het op een dagje na nu lekker warm in de lokalen. 

Volgende week zouden we normaal de toiletten in dienst kunnen nemen en starten mogelijk de eerste werken aan 

het afdak en blok D (4 klaslokalen aan de overzijde speelplaats).  

Dank alvast wie op één of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen om de verhuis van deze 4 klassen te 

realiseren. Op naar fase 2 ! 
 

 

VRIENDJESDAG EN B.MF.-DAY  

 

Vrijdag, 17/02 is het niet enkel dikke truiendag, maar schenken we ook aandacht aan onze vrienden. In de klassen 

zal men tijdens deze dag extra aandacht schenken aan de waarde van vriendschap en welke schade pesten kan 

veroorzaken. Deze actie is meteen het startsein voor de Vlaamse week tegen pesten. Samen willen zeker deze dag, 

deze week maar uiteraard ook de andere dagen werk maken van een fijn en pestvrij schoolklimaat. We kunnen dit 

niet alleen, we hebben jullie daarvoor nodig ! #samentegenpesten 
 

 



WAT JE ALLEMAAL NIET KAN DOEN MET 50 EURO !  

 

Vele ouders houden zich netjes aan de verkeersregels, maar enkele hardleerse ouders duidelijk niet. Het is een 

bron van ergernis bij ouders, kinderen, brigadiers, leerkrachten, … Dat kwam gisteren nog maar eens ter sprake 

tijdens de vergadering ouderraad. Maar parkeren aan de gele lijn in de Vond, stoppen op het midden van het 

zebrapad om de kinderen te laten uitstappen, parkeren op het voetpad in de Vond, parkeren op het voetpad bij de 

bocht vooraan op de Krommendijk, … is nog steeds verboden. Een boete kost al snel 50 euro of meer. We moeten 

niemand vertellen welke leuke dingen je daarmee kan doen.  

Erger is dat deze ouders een foutief signaal geven naar hun kinderen toe. Want men laat onbewust of bewust 

blijken dat (verkeers)regels en afspraken niet voor hen van toepassing zijn. Dat het toch niet zo erg is als men 

regels overtreedt. Jammer genoeg nemen kinderen deze houding over. Men beseft vaak niet hoe men kinderen van 

andere ouders in gevaar brengt door hun wagen maar te parkeren waar het hen goed uitkomt. Wellicht denkt men 

er anders over wanneer hun kind iets zou overkomen. Maar we hopen allemaal dat dit niet gebeurt en dat we met 

IEDEREEN kunnen werken aan de veiligheid van al onze kinderen, dus ook die van andere ouders ! 

Er zal aan de politie gevraagd worden om nieuwe controles te houden op het naleven van de verkeersregels. 

 

 

PIRATEN OP SCHOOL 

 

De komende 2 weken gaan de kleuters van juf Ann en juf Mia werken rond piraten.   

Zij mogen deze 2 weken dan ook naar school komen verkleed als piraat.  

 

 

DIKKE TRUIENDAG 

 

Volgende week vrijdag wordt in Vlaanderen opnieuw de jaarlijkse dikke truiendag georganiseerd. Die dag wordt 

de verwaming enkele graden minder gezet.   Eén graad minder betekent gemiddeld 7% minder stookkosten en 

vooral broeikasgassen. Ook door lichten te doven bij het verlaten van een ruimte, toestellen uit te schakelen na 

gebruik, de verwarming correct af te stellen, ... kunt u energie besparen en de CO2-uitstoot verminderen. Op de 

website www.dikketruiendag.be  vindt u nuttige tips om het hele jaar door energie te besparen. De klassen uit het 

lager onderwijs doen zoals vele andere scholen vrijdag, 17/02 mee aan deze actie. De leerkrachten zullen ook in de 

klas de actie kort toelichten. Dus een dikke trui of een hemdje extra kan volgende week vrijdag geen kwaad. 

 

 

GEEN PANNENKOEKEN MEER   

 

Gedurende veeeeele jaren bakten de dames van FEMMA op maandag na Carnaval  met veel enthousiasme  

pannenkoeken in de gemeentezaal .  Ze deden dit voor alle kinderen die “rommelpotterij” gingen zingen en ook 

voor alle kinderen die gewoon graag kwamen carnavallen in de gemeentezaal. Super van de dames van Femma!   

Jammer genoeg komt er dit jaar aan deze traditie een einde.   Op maandag na Carnaval kunt u dit jaar  

NIET gaan feesten in de gemeentezaal en zullen er GEEN pannenkoeken gebakken worden door FEMMA.  

 

     

http://www.dikketruiendag.be/

