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 De sociale vaardigheid voor maart is: Ik geef een pluim! 

 Nieuws vanuit het oudercomité:                                                                                                                             

De paashaas is écht onder de indruk…                                                                                                      

Gisteren kregen we een briefje van de paashaas.  Hij wist 

ons te vertellen dat al meer dan 100 mama’s en papa’s geholpen hebben om zijn 

chocolade eieren te verdelen. Echt waar, al meer dan 100! De paashaas was 

écht onder de indruk…en wij ook! Maar er is nog heel wat chocolade over en 

daarom deze extra warme oproep aan jullie allemaal: hebben jullie nog zin in 

chocolade paaseieren en wil je de paashaas nog een extra hart onder de riem 

steken? Laat het ons dan weten! Dan bezorgen wij jullie de allerbeste paas-

haaschocolade van de hele wereld! Met een dikke merci van de paashaas en 

van ons! 

 Op vrijdag 2 april ontvangen de kinderen van de lagere school hun paasrapport 

(L1-L6) en BASO-fiche (L6). Daarvoor zullen er zowel in de kleuterschool als in de 

lagere school oudercontacten plaatsvinden. Na overleg met de preventieadvi-

seur mogen deze oudercontacten uitzonderlijk fysiek doorgaan maar dienen de 

genomen maatregelen strikt nageleefd  te worden. Meer info volgt nog. 

 We willen sommige ouders er nogmaals aan herinneren dat de kinderen van de 

lagere school die met de auto komen, worden afgezet en opgehaald op de       

parking van AH. De ouders waarvan de kinderen via het Schoolpaadje moeten, 

wachten aan het begin of het einde van het Schoolpaadje en niet in de Ursuli-

nenstraat. Nogmaals bedankt om deze afspraken na te leven! 

 Op maandag 1 maart 2021 start de vrije inschrijvingsperiode. Vanaf dan kunnen 

alle kleuters, geboren in 2019 ingeschreven worden. 

Thema’s kleuterschool voor de maand maart 

Week peuterklas 1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas 

01/03 - 05/03 Dit ben ik Mijn Lichaam Dinosaurus De verdrietige 

koning  

08/03 - 12/03 Dit ben ik Mijn lichaam Het grote tel-

boek van Indi 

De verdrietige 

koning 

15/03 - 19/03 Vaderdag Mijn papa Het grote tel-

boek van Indi 

Vaderdag                      

22/03 - 26/03 Pasen Pasen  Pasen Pasen 

29/03 - 02/04 Pasen Pasen Pasen Pasen 



 

 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

1                             

Online hospite-

ren met KVRI L6 

 

2                          

CLB-onderzoek 

L6 (op school) 

3                              

Pedagogische 

studiedag  

(vrijaf voor de 

kinderen) 

4 

 

5 

 

 

6 7 

 

8 

 

9 

Zwemmen: L2 + 

L3 

 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 14                        

15 

Oudercontact 

BASO-fiche L6 

16 

Oudercontact 

BASO-fiche L6 

 

 

17 

 

18 

 

 

19 

 

20 21 

22 

Oudercontact            

L2 en L4 

23 

Oudercontact          

L2 en L4 

 

Zwemmen: L2 + 

L3 

24 

 

25 

 

26 27                        

Ophalen bestel-

ling Paashaas 

volgens tijdslo-

ten

(oudercomité) 

28 

29 

Oudercontact           

L1 en L3 en L5 

 

Oudercontact KS 

30 

Oudercontact   

L1 en L3 en L5 

 

Oudercontact 

KS 

 

31 1 

Kijkmoment 

instappers 

2 

Doelenrapport LS 

Paasvakantie 

van za. 3 april 

tot en met zo. 

18 april 

 

 

 

 

      

 MAART 2021  


