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Krokusvakantie: van maandag 12 februari ’18 t.e.m. zondag 18 februari ‘18
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Informatieve workshop Gezondheid
Georganiseerd door studenten van Thomas More
4E: Auteur Luc Embrechts komt een lezing geven
Personeelsvergadering kleuters, Klimop en De Verrekijker in de
Verrekijker

Woensdag 21-02-2018 Allen vrijaf wegens Pedagogische Studiedag

VM

2H: Auteur Benjamin Leroy komt een lezing geven
Kriebelteam, dus géén vlechtjes, gel, enz. in de haren aub
5H: G-sport (sporten met personen met een handicap)
2KA-2KI-2KM-3KA-3KK: Theatervoorstelling: Het wolk speelt
‘Stof’ in GC De Wouwer
Typles

Bijscholingen
20-02-2018
21-02-2018

Miek Van Eyndhoven
Ann Driesen

22-02-2018

Miek Van Eyndhoven

27-02-2018
27-02-2018

Miek Van Eyndhoven
Lien Kooremans
Miek Van Eyndhoven, Anit De Bont en
Ilse Dries
Gerd Beyens
Martine Jonkers

27-02-2018
1-03-2018
1-03/2018

Centrumraad CLB
Omgaan met hoogsensitieve kinderen
ONO Netoverschrijdend overleg directeuren gemeente
Ravels
Denktank ROK
Samenkomst administratieve medewerkers van de regio
Schoolraad en Medezeggenschapcollege
Zorgcontactdag
Bijscholing godsdienst

Stagiairs
3B
Godsdienst Islam

19 en 26 februari 2018
22 februari 2018

Anja Hendrickx
Rasha Amer

Algemeen
Familienieuws
Op 29 januari 2018 werd juf Anit voor de 1ste keer oma van een kleindochtertje. ‘Luna’ is haar naam.
Van harte gefeliciteerd!
Op 1 februari 2018 is dhr. Guy Biermans overleden, nonkel van Jenthe (2H).
Wij wensen de familie veel sterkte bij dit verlies.

Ophalen lagere school
Beste ouders, grootouders, tantes, nonkels, vrienden, ….
Bij het ophalen van de kinderen van de lagere school is het steeds de bedoeling binnen te komen langs de hoofdingang en
de inkomhal vervolgens te verlaten via de speelplaats.
BINNENKOMEN

BUITENGAAN

HOOFDINGANG

SPEELPLAATS

Doel: een vlottere doorgang voor het groot aantal mensen !
Met de opstart van de nieuwe school vonden er samen met het team en de ouderraad heel wat gesprekken plaats die
hiertoe geleid hebben. De afgelopen 2 maanden hebben we getracht dit zonder extra toezicht ook zo door te laten gaan
zodat leerkrachten op dat moment beter toezicht zouden kunnen uitoefenen op de wachtende kinderen.
Helaas merkten we dat het systeem vrij snel weer verwatert. Daarom zal er na de krokusvakantie weer extra op
toegekeken worden dat iedereen de juiste in- en uitgang hanteert. Het zou ook heel fijn zijn als ieder voor zichzelf deze
afspraak ook probeert te hanteren.

Kledinginzameling
De Ouderraad organiseert weer een grote kledinginzameling.
Wanneer? Donderdag 19 en vrijdag 20 april 2018 van 8.15u-8.45u en van 15.15u-15.45u
Zaterdag 21 april 2018 van 9.00-13.00
Waar? Op de parking van ‘t Molenslop
Wat? Kleding, schoenen, huishoudtextiel, bedtextiel
Hoe? Verzamel alles in plastieken zak(ken) en sluit deze goed!
GEEN tapijten, knuffels, kussens, dekbedden!
Indien hierover nog vragen zijn, mag je die altijd stellen aan Nele Maas: nelemaas@hotmail.com
Alvast bedankt voor jullie bijdrage!
De Ouderraad

Kleuterschool
Nieuwe instappers
Op 23 januari 2018 stapte Vrenelly in bij het klasje van juf Ilse (2KI).
Op 1 februari 2018 stapten Stig en Lucas in bij juf Marjolein (1KM).
Van harte welkom en wij wensen hen een hele fijne tijd op onze school.

Een hele fijne vakantie toegewenst
en wij zien jullie graag terug op
maandag 19 februari 2018!

