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Belangrijke data februari 2021
➢
➢

Donderdag 4 februari :
Vrijdag 5 februari :

➢
➢
➢
➢

5-12 februari :
Dinsdag 9 februari :
Donderdag 11 februari :
Vrijdag 12 februari :

➢

Zaterdag 13 februari t.e.m.
zondag 21 februari :
Dinsdag 23 februari :
Woensdag 24 februari :
Donderdag 25 februari :

➢
➢
➢

Schoolraad – 20 uur : digitale vergadering.
Einde fluoactie : Slotmoment voor zowel de kleuters
als de lagere school.
Week tegen pesten.
Dikke truiendag.
Rapport lagere school.
Activiteiten carnaval in kleuterschool en lagere
school. (zie ook infobrief carnaval).
Herfstvakantie.
Ouderraad – 20 uur – digitaal.
Digitaal oudercontact 6de leerjaar.
Digitaal oudercontact 6de leerjaar.

Zwemmen op vrijdag in februari
13u15 -14u00

14u00 – 14.45u

5-feb.-21

3de leerjaar

4de leerjaar

12-feb.-21

5de

leerjaar

6de leerjaar

26-feb.-21

3de leerjaar

4de leerjaar

5-mrt.-21

5de leerjaar

6de leerjaar

12-mrt.-21
1ste leerjaar
2de leerjaar
De zwembeurten voor het eerste en tweede leerjaar starten in de maand maart.

Bezoek aan de bib in februari
De bezoeken aan de bibliotheek mogen momenteel
nog niet georganiseerd worden.

Week tegen pesten… Wij werken rond « vriendjesweek »
Frieke en Froefroe leggen de klemtoon op ‘vriendjesweek’. Dit doen ze door de kinderen
een positieve boodschap te brengen in een toneeltje voor de kleuters en voor de kinderen
van de lagere school.
In de lagere school krijgen de kinderen een briefje :
« volgende week leg ik dit kapoentje uit de klas in de watten »
Ik maak een mooie tekening, schrijf een briefje of kaartje, knutsel iets in elkaar… Verras
je klasgenootje op een leuke manier !
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Sinte-Mariaschool
Plannen herinrichting kleuterspeelplaats… wij bouwen aan de
toekomst
We willen de komende periode werk maken van de herinrichting van de kleuterspeelplaats.
Dankzij firma Joos werden tekeningen uitgewerkt. We bespreken deze eerstdaags
met de leerlingenraad. De voorbije jaren hebben de kinderen van de leerlingenraad mee
nagedacht over leuke speelmogelijkheden op de kleuterspeelplaats. Wij zoeken nog
sponsors voor dit project. De opbrengst van de komende schoolactiviteiten zal ook ingezet
worden om dit project te realiseren. We houden jullie alvast verder op de hoogte…
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Dank aan:
Voor het
Ontwerp.
Ook voor het wegwerken
van de containerklassen,…
werken we momenteel
met de dienst infrastructuur
aan de plannen voor een
gesubsidieerde nieuwbouw
op korte termijn. Meer info
Hierover volgt binnenkort.

Dikke truiendag – 9 februari

Bericht van de ouderraad
Beste ouders, grootouders, sympathisanten, leerkrachten,
Aangezien we jullie nog niet mogen uitnodigen om met z’n allen te brunchen of te feesten,
brengen wij het feestje naar jullie thuis.
“Oedoededa?”, horen we jullie al denken. Awel, we hebben met de ouderraad een
Mariebox samengesteld met lekkere aperitiefhapjes en receptje voor een mocktail.
En onze huis DJ draait de plaatjes in een korte, maar knallende Zoomfuif op zaterdag 13
maart. Zo kan je dansen en aperitieven in je living.
Dus doe eens zot in uw kot en bestel de heerlijke Mariebox!
De opbrengst gaat zoals gewoonlijk integraal naar de school voor de aankoop van extra
materiaal en nieuwe projecten waaronder de herinrichting van de kleuterspeelplaats.
En om een momentje van verveling tegen te gaan in de Krokusvakantie, hebben we een
speurtocht in de omgeving van de school uitgestippeld. Bovenop het amusement, zorgen
we ook voor een klein tikkeltje competitie: bij een correct ingevuld formulier en bestelling van
een Mariebox, maak je kans op een luxe fundoos geleverd aan huis tijdens de Zoomfuif.
Meer info weldra in de mailbox en in de postkaftjes vrijdag 12 februari.
Alvast bedankt voor jullie steun en deelname!
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