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 Op 1 maart eindigt onze succesvolle fluoactie. We hebben enorm veel fluo zien 

schitteren op onze school. Proficiat en dankjewel daarvoor! We zullen de draad vol-

gend schooljaar in oktober zeker weer opnemen omdat we weten dat fluo van le-

vensbelang kan zijn.  

 We willen iedereen die tijdens de stickerdagen een handje toestak ook hartelijk 

 danken voor hun inzet.   

 Nog een warme oproep om een deelnemingsformulier voor onze fotozoektocht te 

kopen. Voor de prijs van 3 euro kunnen jullie een mooie dorpswandeling maken en 

uitdagende opdrachten uitvoeren.  

Activiteiten in de kijker: 

 Op 1 maart mag het allemaal wat gekker  want dan is het carnaval! 

 Jaarthemadagen “Gierle, ons dorp” op 13, 14 en 15 maart. 

 Sociale vaardigheid van maart: “Ik geef een pluim!” Hier kan je ook 

thuis de nodige aandacht aan besteden.  

 Klasdoorbrekende dag rond de jeugdboekenweek: woensdag 27 

maart. Die dag staat in het teken van  ‘Vriendschap’. 

 

Wij wensen iedereen een deugddoende krokusvakantie!! 

 

 

Dankjewel, oudercomité:   
Op zondag 17 februari verzorgde ons oudercomité een heerlijk ontbijt. 

Geen moeite werd gespaard om alle bezoekers te verwennen met een uitgebreid en 

superlekker buffet. Dat de mensen van ons oudercomité bezige bijtjes zijn, weten we al 

langer. In maart hebben ze al meteen een nieuwe activiteit voor jullie klaar: de fuif in ‘t 

Schuurke op zaterdag 16 maart. Via de flyer hebben jullie reeds info gehad.              

Allen daarheen! 

Daarnaast organiseren ze nog een activiteit voor de leerlingen van het vijfde en het zes-

de leerjaar. Zij worden –samen met hun ouder(s)- verwacht op donderdag 25 april in de 

refter van de Molenvelden voor de infoavond rond ‘Leren Leren’. We starten om 19.00 

en het einde is voorzien omstreeks 20.30. Meer info volgt later. 

We willen ons oudercomité hartelijk danken voor het enthousiasme waarmee ze de wer-

king van onze school steeds opnieuw steunen. Met het geld dat ze in het laatje krijgen,  

bezorgen ze ons nieuw spel– of leermateriaal of trakteren ze de kinderen op een ijsje. 

Allemaal leuke extraatjes die we als school erg waarderen!  
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11 

Instappers 

12 13 

Jaarthema 

14 

Jaarthema 

15 

KS: Toneel op 

school 

 

Jaarthema 

16 

Kinderfuif en fuif 

van het ouder-

comité 
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LS: Schaatsen 

(VM) in Herentals 

19 

Zwemmen: L2 + 

L3 

20 21 

Natuurpunt 

22 

Natuurpunt 

23 24 

25 

Oudercontact: L6 
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Bib: L3 + L4 

Oudercontact: L6 

27 

Jeugdboeken-

week: Klasdoor-

brekende dag 

 

Oudercontact: L6 

28 

Bib: L1 + L2 

29 

ND7 

 

Kinderfuif van de 

gemeente Lille 

30 

 

31 

 

 

      

 maart 2019 

Krokusvakantie vanaf 2 maart 2019 t/m 10 maart 2019 

1 en 2 april 2019: oudercontacten L1 t/m L5 


