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 Flitscampagne: 12 februari is het einde van onze fluoactie. We zijn blij dat er 

heel wat kinderen een fluovestje dragen. De komende weken kunnen de                

kinderen hun laatste sticker verdienen. 

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

 de wedstrijd: “Hoeveel veters tel je in de volledige tekening?” Jullie kunnen  

 meedoen tot en met 21 februari.  Voor meer informatie en deelname kan je te 

 recht op: https://www.octopusplan.info/campagnes/flits/flitswedstrijd/ 

 De sociale vaardigheid voor februari is: Ruzie? Ik praat erover! 

 Het is voor iedereen een rare tijd. Wij kijken hoopvol uit naar het coronavaccin. 

Maar voor de klimaatopwarming is er geen vaccin. De remedie voor het klimaat-

virus, dat zijn de klimaatacties. Daarom is de slogan voor de 17de editie van    

Dikketruiendag: OP VOLLE KRACHT voor het klimaat. Als we elke dag trainen 

voor het klimaat, dan kunnen we samen veel bereiken. Frank Deboosere geeft 

het voorbeeld en wij doen mee! Dinsdag 9 februari is het Dikketruiendag!  

 Met grote spijt willen we jullie meedelen dat het jaarlijks ontbijt van het ouder-

comité dit schooljaar niet zal doorgaan. Het bracht teveel risico en regels met 

zich mee waardoor ze de veiligheid niet konden garanderen en dus besloten 

hebben om het te annuleren. Ze zullen dit echter volgend schooljaar met volle 

goesting terug op de agenda zetten! Maar ons oudercomité blijft echter niet bij 

de pakken zitten en heeft iets nieuws in petto! Ze gaan     

chocolade verkopen en de opbrengst hiervan zal gebruikt 

worden voor de aankoop van nieuwe fietsjes in de kleuter-

school en voor aankleding (zitzakken en -kussens) van de 

kapel voor de lagere school. Verdere info volgt nog via brief 

en mail. Ze hopen dat jullie langs deze weg de school willen steunen!  

 We willen sommige ouders eraan herinneren dat de kinderen van de lagere 

school die met de auto komen worden afgezet op de parking van AH.                                

Ook als zij te laat komen worden ze daar afgezet en kunnen ze te voet naar de 

dubbele zwarte poort wandelen om de school binnen te komen. Alvast bedankt 

om deze afspraak na te leven. 

Thema’s kleuterschool voor de maand februari 
Week 1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas  

01/02 - 05/02 Muziek Instrumenten Ziek zijn 

08/02 - 12/02 Carnaval Carnaval Carnaval 

22/02 - 26/02 Themaloze week Themaloze week Themaloze week 



 

 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

1 

Instapmoment 

nieuwe kleuters 

 

2 3 4 

 

5 

 

 

6 7 

 

8 

Carnavalweek 

9 

Carnavalweek 

 

Zwemmen: L2 + 

L3 

 

Dikke truiendag 

10 

Carnavalweek 

11 

Carnavalweek 

 

Kijkmoment 

instappers 

12 

Carnavalweek 

 

Rapport: L5 + L6 

13 14                        

15 

Krokusvakantie 

16 

Krokusvakantie 

 

 

17 

Krokusvakantie 

18 

Krokusvakantie 

 

 

19 

Krokusvakantie 

20 21 

22 

 

23 

Zwemmen: L2 + 

L3 

24 

 

25 

 

26 27 

 

28 

      

 

 

 

 

      

 FEBRUARI 2021  


