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 Flitscampagne: 1 maart is het einde van onze fluoactie. We zijn blij dat er heel wat 

kinderen een fluovestje dragen. Deze week hebben de kinderen hun derde sticker 

verdiend. De laatste sticker kunnen ze verdienen op vrijdag 22 februari 2019. Dan 

houden we op school onze ‘fluodag’. Op  die dag verwachten wij  alle kinderen ver-

kleed in fluo… liefst van kop tot teen!                                                                    

Wanneer de stickerkaart volledig is, kunnen de kinderen/ouders deelnemen aan de 

wedstrijd: “Hoeveel sneeuwvlokken tel je in de volledige Octopustekening?” Jullie 

kunnen meedoen tot 20 maart 2019. Er zijn heel wat gepersonaliseerde FLITS hes-

jes te winnen.                                                                                                           

Voor  meer informatie en deelname kan je terecht op:                                                

http://www.octopusplan.info/campagnes/flits/flitswedstrijd/ 

 

 

 

 

 Omdat de bezorgdheid voor het klimaat nog nooit zo groot geweest is als nu, doen 

wij op dinsdag 12 februari mee aan Dikketruiendag! De verwarming in de klassen 

gaat die dag een graadje lager… Om het klimaat te steunen helpen alle kleine beet-

jes. Dit jaar is het thema de ‘klimaatflandriens’, die met de fiets weer en wind trotse-

ren om op school te geraken.        

   Komen jullie op 12 februari ook met de fiets naar 

school?      

 

Enquête  

 

 

Vandaag ontvangen jullie van ons een enquête. Met deze enquête willen we de stem van 

de ouders laten spreken: “Hoe tevreden zijn jullie over onze schoolwerking?”  

Deze enquête is geen verplichting én ze is anoniem. Mogen wij vragen om –ten laatste 

tegen 15 februari 2019– dit tevredenheidsonderzoek in te vullen? We willen ook vragen 

om jullie te beperken tot één deelname. 

Bedankt alvast om hieraan deel te nemen! 

We willen ook al meedelen dat er voor onze kinderen ook nog een enquête zal volgen. 

Meer info later. 

 



Ons oudercomité... 

 Organiseert op zondag 17 febuari 2019 hun jaarlijks ontbijt. Dit gaat door in de parochiezaal in de De 

Nefstraat. Jullie kunnen nog tot 8 februari inschrijven. 

 Is voor dit ontbijt nog op zoek naar “Helpende Handen”. Heb jij zin om een handje toe te steken, dan 

mag je dat steeds laten weten aan iemand van het oudercomité of aan de school. 

 Bereidt alweer een volgende activiteit voor: Op zaterdag 16 maart gaan ze weer fuiven. In de namiddag 

is er een kinderfuif. ‘s Avonds is het de beurt aan de mama’s en de papa’s, vrienden, kennissen,… De 

fuif zal doorgaan in ‘t Schuurke in de Vennestraat. Noteer deze datum alvast met stip in uw agenda! 

De werken aan de nieuwbouw schieten aardig op. Op de website van onze school kunnen jullie gaan kijken 

naar enkele foto’s. 

 

     

 

 

De nieuwe school: 

 

 

Schoolfeest: 

Onze werkgroep schoolfeest is ook al aan de slag gegaan en heeft voor jullie een zeer mooie wandelzoektocht 

in elkaar gestoken. Vanaf 1 februari tot en met 30 april kunnen jullie met je gezin, met familie of vrienden een 

wandeling door Gierle maken. Het is uiteraard de bedoeling dat jullie opdrachten gaan uitvoeren zodat jullie 

kans maken om een mooie prijs te winnen! Doe mee en ontdek enkele onbekende paadjes in Gierle!  

 

 
Wandelzoektocht  

 “Gierle mijn dorp” 

Prijs: 3 euro per formulier 

Verkooppunten: school GBS Gierle, bakker Bart en Noëlla, bakker P iedfort, beenhouwer 

Adriaenssen 

Wanneer: 1 februari 2019 t/m 30 april 2019 

Afstand: +/ -  4km 

Prijsuitreiking: 11 mei 2019 op het schoolfeest van GBS Gierle 

 

Mooie prijzen te winnen! 

 



 

 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

 

 

   1  

Instapmoment 

nieuwe kleuters 

 

Toneel: L6 

2 3 

4 

Plaatselijke vrije 

dag! 

5 

Zwemmen: L2 + 

L3 

 

Bezoek aan Kosh 

Herentals: L6 

6 7 8 9 10 

11 12 

Dikketruiendag 

13 14 15 

Rapport: L5 + L6 

16 17 

Ontbijt ouderco-

mité in parochie-

zaal 

18 

Bezoek KVRI: L6 

19 

Zwemmen: L2 + 

L3 

 

Bib: L3 + L4 

20 21 

Bib: L2 

22 

Fluodag! 

 

Spring in ‘t rond 

en sport gezond: 

L6 in Tielen 

23 24 

25 26 

Toneel: L5 

27 28 

9.00: kijkmo-

ment instappers 

 

Toneel op 

school : L1 +L2 

1 maart 

Carnaval 

  

 

 

      

 februari 2019 

Vanaf 2 maart t/m 10 maart: krokusvakantie 


