
 

         Nieuwsbrief februari 2023 

 

Beste ouders 

Dit is in feite de eerste nieuwsbrief die in 2023 is geschreven.  Ik hoop van harte dat voor ieder van 

jullie 2023 goed is gestart.  We hebben helaas geen wonderlamp van Aladin om de drie wensen die 

jullie het liefst hebben, in vervulling te laten gaan.  Het belangrijkste goed dat we elkaar kunnen 

toewensen blijft toch wel geluk en gezondheid. 

Dit jaar konden we, na drie jaar, eindelijk weer samen eten en drinkend 

klinken op het nieuwe jaar.  De kinderen van de leerlingenraad zorgden 

voor lekkere hapjes. 

 

Januari en februari zijn toch nog vrij donkere maanden.  

    

High five was ook terug op bezoek op onze school. We hoorden dat er begin januari terug wat 

problemen waren met de fietsregistratie. Hopelijk is dit probleem terug opgelost en kunnen ook 

fietsers zich terug vlot registreren aan de schoolpoort.  



High Five kwam op 19 januari op bezoek om het dragen van een fluojasje of fluorescerend accessoire 

aan te moedigen.  Het viel ons als school op, dat er heel wat kinderen niet zo zichtbaar naar school 

komen.  Vooral voor de kleinsten onder ons is dit mogelijks een gevaar.  Ze zijn nog zo klein dat ze voor 

autobestuurders niet altijd zichtbaar zijn.  Daarom zetten ze in de kleuterschool een extra actie op 

poten.  Elke dag gaan ze voor minstens 80% van de kinderen met een fluojas.  Hebben ze dit doel 

bereikt tegen vrijdag 10 februari dan volgt er een verrassing. 

 

De geluksvogels blijven maar op onze school neerstrijken.  

Eind januari wordt in alle klassen  KEA geïntroduceerd.  Deze vogel staat 

voor nieuwsgierig en leergierig blijven, groeien en bijleren.  Deze gezonde 

leerhouding  streven we na in kleuter en lager.  Kea spoort de klassen ook 

aan om een muzisch carnavalswerk te maken.  Dit wordt dan tijdens de 

carnavalshow geprojecteerd.  

Februari is dan ook de maand bij uitstek om geluk uit te stralen met 

Valentijn en carnaval op zijn palmares 

 

In februari start de vernieuwde speelplaatswerking op in de 

lagere school.  We investeerden reeds heel wat geld in 

materiaal voor de speelplaatswerking, maar merken allen op 

dat hier door de kinderen niet altijd met zorg wordt 

omgegaan.  De werkgroep speelplaatswerking wil dan ook 

proberen om hen meer verantwoordelijk te maken voor 

speelgoed.  In bijgesloten brief leggen ze de speelthema’s voor 

de lagere school betreffende de komende maanden uit. 

In februari mogen de springtouwen en rekkers mee naar school. Misschien kennen 

jullie nog springtouw- of rekkertrucjes / liedjes die je aan je kind kan leren?  Altijd een 

uitdagend gezinsmomentje      .  

We trakteren niet alleen onze kinderen met de nieuwjaarsreceptie.  Op 3 

februari hebben we (een dag na Lichtmis) de lichtmisviering om 9 uur in de 

kerk.  Dit keer verzorgt het tweede leerjaar de viering.  Jullie, als 

(groot)ouder, zijn uiteraard ook van harte welkom.  Na de viering worden 

onze kinderen getrakteerd op pannenkoeken.  Ik wil daarbij ook een woordje 

van dank richten aan de meehelpende ouders.  

 

 

Van 10 t/m 18 februari is het de Vlaamse week tegen pesten.  Ook wij zeggen 

NEE tegen pesten en zal hierrond gewerkt worden in de klassen. 

 

 

 

  



 

Onze school viert carnaval niet één dag, maar leeft er een ganse week naartoe.  

Elke dag verkleden we ons, in de mate van het mogelijke, in een thema.  Je hoeft 

daarvoor niets te kopen, door hun eigen creativiteit te gebruiken, komt men tot 

de verrassendste combinaties.   

➢ Vrijdag 10 februari sluiten we de fluoactie af met een fluodag: we komen allen in zo 

veel mogelijk fluo naar school. 

➢ Maandag 13 februari: gekke hoofden dag : gek hoofddeksel of kapsel 

➢ Dinsdag 14 februari : unikleur, alles in één kleur, misschien wel de kleur van de liefde?  

➢ Woensdag 15 februari: glitter en glamour dag 

➢ Donderdag 16 februari: lekker verkeerd, laat hier je fantasie maar volledig los 

➢ Vrijdag 17 februari: carnavalsshow in de namiddag met verkiezing prins/ prinses 

carnaval.  Alle kinderen mogen verkleed komen naar eigen keuze, enge maskers en valse 

wapens worden niet toegestaan om de kleinsten onder ons niet bang te 

maken!                                                                                                                         Kinderen van 

de lagere school kunnen zich hiervoor kandidaat stellen bij hun juf. Ze bereiden een 

korte act voor. De preselecties voor de show gaan voor de onderbouw door op 9 

februari voor L2-L3 en L4 op 14 februari voor L1 – L5 en L6.  

➢ Na de show is er een snoepworp met prijs voor de gouden snoep voor alle kinderen, 

om 15u30 verwelkomen we jullie als ouder ook voor een snoepworp door onze nieuwe 

prins(es) carnaval. 

We nemen na de vakantie afscheid van Petra Christiaens.  Ze heeft 7 jaar met 

hart en ziel de opvang gedaan op onze school.  Ze heeft besloten haar carrière 

een andere wending te nemen en gaat na de krokusvakantie voor een totaal 

andere job.  

We willen haar dan ook bedanken voor de jarenlange inzet en wensen haar 

succes in haar nieuwe job.  We zijn ondertussen bezig met sollicitaties en zijn 

ervan overtuigd dat we met nieuw bloed de opvang ook verder goed voor 

uw kind kunnen verzekeren. 

Lentepakket vriendenkring 

De vriendenkring verkoopt pakketten bloembollen/zaden aan €5 per pakket voor 

de aankoop van speelmateriaal in de kleuterklassen.  Meer info volgt later in flyer. 

 

Oudercontacten lager: de kinderen van de lagere school krijgen op 17 februari hun 

rapport mee naar huis.  Na de krokusvakantie gaan de oudercontacten lager door 

op 28 februari en 2 maart.  Hiervoor krijgt u donderdag 9 februari een uitnodiging.  

Inschrijven hiervoor kan vanaf 18u30. 

 

Vanaf 20 februari genieten we allen van een welverdiend weekje vakantie. Fijne vakantie! 

 

 

 

Hilde Kerckaert, directie 



 

FEBRUARI 

02.02.2023 

 
20u00 online vergadering vriendenkring 

03.02.2023 
 
09u00 lichtmisviering + nadien pannenkoekenfestijn 
 

07.02.2023 
 
Bib 
 

 
09.02.2023 

 
K2 – K3 vm:  naar kasteel Laarne  
 
 
 

 
VM: L1 en L6 naar medisch onderzoek CLB Wetteren, L1 
ook met vaccinatie 
 

10.02.2023 
 
Fluodag 
 

12.02.2023 

 
VM: Opendeurdag 
 
 

13.02.2023 

 
Gekke hoofdendag 
 
 
 

Personeelsvergadering: GEEN OPVANG! 
 

14.02.2023  
 
Valentijn: geniet van deze dag! 
 

15.02.2023 
 
Glitter and glamourdag 

16.02.2023 
Lekker verkeerd 

17.02.2023 

 
Carnaval op school 

rapport 

20 - 24.02.2023 
Begin krokusvakantie 

28.02.2023 en 02.03.2023 
 
Oudercontact lager 


