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Beste ouders 

Februari is voorbij gevlogen!  

We blikken heel even terug op de rijk gevulde kalender in februari: 

 

Het 2e leerjaar zorgde voor 

een mooie, ontroerende 

lichtmisviering.  Daarna 

kregen ze lekkere 

pannenkoeken opgewarmd 

door 4 bereidwillige ouders. 

 

10 februari sloten we de fluoactie af.  Dit was meteen ook de start van 

onze carnavalsweek. 

  

 



Heel wat kinderen zetten hun beste beentje voor tijdens de audities naar de verkiezing van prins(es) 

carnaval.  

De jury weerhield uiteindelijk 11 kandidaten die zorgden voor een spetterende carnavalsshow, 

aaneengepraat door niemand minder dan onze ‘eigenste’ K3. 

  

De 11 kandidaten op een rij:    gespannen wachten op de uitslag… 

 

Uiteindelijk kwam Yentl Grenelle uit L5 als winnares uit de bus en werd ze prinses carnaval 2023 

      

 



17 februari was meteen ook de afsluiter van de stip it- actie tegen pesten.  We proberen op onze 

school hier sterk op in te zetten, maar af en toe ontsnappen sommige pesterijen toch aan onze 

aandacht.  

Lotte Roels uit L6 bracht een prachtige tekst en beeldde dit heel pakkend uit: 

  

Hopelijk heeft iedereen van de krokusvakantie kunnen genieten.  

Onze opvangploeg heeft er vanaf 27 februari een nieuw lid bij.  

We heten Ynske Henquinet welkom in ons team.  Ze zal ’s morgens samen met Marijke 

Baeyens mee instaan voor de opvang, ’s middags met Marijke de kleuterrefter mee 

ondersteunen en in de avondopvang mee instaan voor de kleuteropvang en onthaal. 

 

Nog even alle medewerkers van de opvang/middag op een rij: 

Marijke Baeyens die al anderhalf jaar voor jullie kleuter zorgde in refter en 

kleuteropvang wordt naast ochtendopvang, kleuterrefter, kleuteropvang en onthaal 

jullie vaste gezicht aan de poort om alle kleuters te onthalen en mee te begeleiden 

naar de kleuterschool. 

 

Winnie Pauwels vind je terug als ondersteuner refter lagere school en middagtoezicht 

lagere school.  Daarnaast zorgt ze ervoor dat de kinderen van de lagere school 

voldoende spelaanbod krijgen in de avondopvang. 

 

 

 

Rita Praet ondersteunt mee in de refter van de lagere school 

 

 

 



 

vanaf 28 februari 12 uur tot 21 maart 19 uur dien je je kind, geboren in 2021 of 

nieuwe leerlingen aanmelden via het aanmeldingsplatform https://laarne-wetteren-

wichelen.aanmelden.in.   

Je krijgt een bevestigingsmail. Dit geldt als bewijs dat jouw kind is aangemeld. Kreeg je geen mail? 

Neem dan zeker contact op met het Huis van het Kind.  Kinderen die al bij ons naar school gaan, 

dienen NIET aangemeld te worden voor een volgende klas/ leerjaar! 

 

De oudercontacten voor de lagere school gaan a.s. dinsdag en donderdag 

door. Opgelet: op die dagen gaat er GEEN huiswerkklas door. 

 

 

 

Speelplaatswerking maart: Alles op wieltjes.  Kinderen van de lagere school mogen 

eigen rolschaatsen, skeelers, skateboard, step meebrengen voor in de speeltijd. Let 

op dat beschermende kledij bij skateboard en rollerblades geen overbodige luxe 

zijn. 

 

Lentepakket vriendenkring 

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

voor de aankoop van speelmateriaal in de kleuterklassen.  We merkten dat de QR-

code niet meer werkte.  Jullie krijgen een nieuwe folder met werkende QR 

code/link toegestuurd.  Haal de lente in huis en draag zo mee aan speelmateriaal 

voor uw kinderen.  Bestellen voor 6 maart! Afhalen aan kleuterrefter op 

woensdag 29 maart vanaf 11u30 

 

De oudercontacten kleuter vinden plaats op 14 en 16 maart. Op 6 maart krijgt u 

een link toegestuurd om hiervoor in te schrijven.  We kijken ernaar uit om met u, 

als ouder, hierbij info uit te wisselen over uw kind. 

 

 

Deze maand zijn er weer behoorlijk wat zwembeurten.  Zie in de kalender 

hieronder. Houd dit goed in de gaten zodat uw kind zijn/ haar zwemgerief niet 

vergeet!  

 

Maart zal een korte, maar intense periode zijn.  

Hilde Kerckaert, directie 

 

https://laarne-wetteren-wichelen.aanmelden.in/
https://laarne-wetteren-wichelen.aanmelden.in/


01.03.2023 

 
Complimentendag: Doe je ook mee?  
 
L4 – CLB-onderzoek op school 

02.03.2023 Oudercontact lager, geen huiswerkklas 

03.03.2023  kinderyoga onder de middag 

06.03.2023 
15u.45 PV,  geen huiswerkklas 

07.03.2022 
bib 

10.03.2023  kinderyoga onder de middag 

13.03.2023 
Nm L5 met fiets bezoek dementenafdeling Molenkouter 

14.03.2023 
Oudercontact kleuter 

15.03.2023 Studiedag schooleigen: geen school, opvang na inschrijving mogelijk! 

16.03.2023 
Oudercontact kleuter 

17.03.2023 

L2 vertrek op school om 8u.45 naar Rooms-Kusé (eigen vervoer) 
L3 Planckendael, vertrek 8u35, terug rond 17 uur (bus) 
L4 speelgoedmuseum, vertrek 8u35, terug rond 17 uur 
(bus) 

21.03.2023 
Vm Zwemmen K3 -L1 – L2 

24.03.2023 

kinderyoga onder de middag 

 Nm zwemmen L3 – L4 – L5 – L6 

28.03.2023 
 Vm Zwemmen K3 -L1 – L2 

31.03.2023 

kinderyoga onder de middag 
Vastenvoettocht voor K2 t/m L6 (info volgt) 

Nm zwemmen L3 – L4 – L5 – L6 

 

Maart 


