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AGENDA   

 

 Ma. 05/02/2018 : Zwemmen voor 4de   – 5de en 6de   leerjaar ! Zwemtas niet vergeten !  
 Di. 06/02/2018 : 3KA gaat zwemmen – Dikke Truiendag  
 Woe. 07/02/2018 : FRUITDAG – startdag Vormelingen 
 Do. 08/02/2018 : Typles Ipoc 
 Vr. 09/02/2018 : Carnaval op school  
 

UITVAART MAGDA (van het busje)  
Zaterdag gaat om 10u de uitvaart door van Magda (van het schoolbusje). Een 20-tal kinderen zal 
samen met een grote afvaardiging van de leerkrachten en verschillende ouders aanwezig zijn en zo 
enerzijds Frans een hart onder de riem te steken en anderzijds Magda nog een laatste keer eren. 
Magda had een enorm groot hart voor onze kinderen, voor de leerkrachten, voor de school. Daarom 
werd er vanuit elke klas een hartje versierd dat de kinderen zaterdag bij de urne zullen plaatsen. 
Tevens zullen ze ook nog verschillende kaarsjes ontsteken ter nagedachtenis van Magda. Dank alvast 
aan al die kinderen die een mooie tekening hebben gemaakt. De hartjes krijgen een plaats op het 
graf en de tekeningen worden in de rouwmap gestopt en aan Frans overhandigd. 
De kinderen die werden aangemeld v/de uitvaart worden ten laatste om 9.40u verwacht te Dorp 2.  
Deze kinderen ontvingen vandaag ook allemaal een briefje met de laatste instructies. 
 
 

PLAYBACKSHOW  

Het was een prachtige show ! Wauw ! Dank je wel aan alle geweldige artiesten!  
NIET IEDEREEN HEEFT ZIJN/HAAR MEDAILLE AFGEHAALD.  Dat is niet erg, je kan er nog eentje komen ophalen op het 
kantoor van de school. Hier kan je ook je stick ophalen met je muziek EN even kijken in de doos van de ‘achtergebleven’ 
spullen. 
 
Een dikke merçi aan alle helpers ! Mede dankzij jullie was deze show een succes !  

 
DAG VAN DE DIRECTEUR  NIET VERGETEN   
Wat een aangename verrassing woensdag. Zowel in Dorp 2 als in Dorp 60 werd ik getrakteerd op een prachtig liedje,vele 
complimentjes, een lekkere appelflap en … een fantastische gedichtenbundel. Elke klas die een mooie tekstje, versje of 
gedicht schreef, tevens ook knap versierd.   
Dank je wel allemaal, het maakte van een gewone woensdag een heel bijzondere dag ! 
 
Meester Guy 
 

DIKKE TRUIENDAG 

Dinsdag, is het “Dikke truiendag”. Die dag zal de verwarming in de lagere school een graadje lager gezet worden om  zo al 
een klein beetje bij te dragen aan een beter milieu en klimaat. www.dikketruiendag.be  
 
3de KLEUTERKLAS OVERNACHT OP SCHOOL 
Van donderdagnacht op vrijdag hebben de kinderen van de 3de kleuterklas samen met hun juffen overnacht op school. Dit 
kaderde binnen het thema dat nog aansluit bij de gezondheidsweek. Het was een gezellige bende. Ze hebben allemaal 
geslapen (of gesnurkt) als roosjes. Ongetwijfeld een moment dat ze niet vlug zullen vergeten! 
 

 
 
 
 

http://www.dikketruiendag.be/


CARNAVAL OP SCHOOL  
9 februari is het weer zover, Carnaval!!! 
Wij gaan deze leuke namiddag starten met een optocht door het dorp van Poppel, waarbij iedereen welkom is. Omdat we 
op tijd willen beginnen vragen we dat iedereen absoluut op TIJD terug op school is (13.15u). 
Wij hopen dat er net als vorig jaar weer veel kinderen gaan bouwen aan een wagen om de carnavalsoptocht een nog groter 
succes te maken. Er zijn weer 2 prijzen voorzien voor de mooiste/leukste wagen/outfit dus maak er wat moois van! Het 
gaat weer een spetterend feest worden!! zie ook flyer  
 
Het carnavalfeest begint pas in de namiddag! ’s Ochtends gaan de lessen normaal door.  Verkleden doen we dan ook pas na/tijdens de 
middagpauze thuis of op school.  Op verzoek van de gemeente mag er GEEN confetti gestrooid worden op de openbare weg en in de 
gemeentezaal. Ouders worden hartelijk uitgenodigd om mee te wandelen of actief te kijken langs te route. Natuurlijk is Prins Carnaval 
en zijn hofdames ook weer aanwezig dit jaar.  
 Wij hebben de eer en het genoegen u dit jaar voor te stellen aan : 
PRINS LOUIS DEN EERSTE en zijn hofdames ELENA en PILAR.  
 

FLYER CARNAVAL 
 

 
Ter info : de kleuters van juf Ann rijden in de stoet mee in de schoolbus, de kleuters van juf Leen en de jongste van juf Martine en juf 
Brigitte rijden in de stoet mee in de huifkar, de grote kleuters mogen mee wandelen in de stoet. Na de stoet vieren de kleuters feest  
in de refter van de kleuterschool. (dit is een besloten feest, enkel met de juffen en verantwoordelijken v/d ouderraad)   


