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NIEUWSBRIEF – Nr. 19 

 

Kleuterschool 
 

Infoavond over de leefgroepen: donderdag 4 februari 2016 om 20u in de kleuterschool.  

Iedereen welkom! 

 

Carnaval in de kleuterschool 

Vrijdag 5 februari vieren we carnaval op school.  De kinderen mogen verkleed naar school komen.  

(geen confetti, geen serpentines, geen zwaarden, geen geweren,…)  Elk kind krijgt één 

pannenkoek, dus voorzie een boterham minder! 

 

Klas van juf Annelies (K4) – Vriendjesvijver 
Beste ouders, onze muziek USB uit de koffer is achtergebleven.    

Graag thuis even controleren! 
 

Ter info: op 1 februari verwelkomen we 4 nieuwe kleuters. 
 

 

Lagere school 
 

     Vrijdag 5 februari  gaan alle leerlingen van de lagere school 

     schaatsen in het Kempisch ijsstadion van Turnhout.   

     We vertrekken om 8.45u en we zijn rond 12u terug in de 

     school.  De onkosten voor deze activiteit (€ 8,00) komen op 

     de schoolrekening. 

     Wat brengen we mee: een rugzak met koek en drankje (geen

   drankje (        blikje), handschoenen, dikke sokken aandoen!  

     Op de hand van je kind (voor 1ste, 2de en 3de ) schrijf je je 

     schoenmaat!! 

 

Carnaval bij 1ste, 2de en 3de  

Vrijdagnamiddag 5 februari vieren we carnaval op school.  De kinderen mogen in de namiddag 

verkleed naar school komen.  De kinderen die op school blijven eten, mogen zich op school 

verkleden.  Zorg dat je warme kleren onderaan doet!  Geen Confetti, serpentines, geweren, …  We 

brengen die dag geen boekentas mee, wel een zak met verkleedkleren en boterhamdoos! 

 

2de leerjaar – klas 2A 

De leerlingen van 2A mogen een foto van zichzelf (gezicht) meebrengen van ongeveer 4 X 4cm 

voor de knutselles van maandag.  Als je nog wijnkurken en WC rolletjes hebt, mag je deze ook 

meebrengen. 

 

Zwemmen 

Dinsdag, 2 februari  2016 

Groep 1: 2B, 3A en 3B vertrek: 10.10u 

Groep 2: 4 en 6B vertrek: 12.20u 

 

     
Vrijdag 29 januari 2016:  

GEEN SCHOOL 

Plaatselijke verlofdag  

voor kleuter- en lagere school 

 



Algemeen  

 

Gedicht 

 

Zal ik je vertellen 

van de wind en het water 

van de zon en de maan  

van vroeger en later 

van bliksem en donder 

van leven en dood 

van boven en onder 

van groen en van rood 

van het vuur en de kou 

van mij  

en van jou 
van de wereld 

de wijde wereld 

vertel ik jou 

 

 

Bedankt iedereen! 

Deze week werkten we met gans de school rond gedichten.  De kinderen moesten raden welk 

gedicht over welke leerkracht ging, ze deden een gedichtendans, maakten een klasgedicht en lazen 

gedichten die aan de gedichtenwaslijn hingen.  Bedankt aan alle ouders die een gedicht schreven! 

 

 

“Bebatweek”: inzameling gebruikte batterijen 

Breng ze mee naar school! 

van maandag 1 t/m vrijdag 5 februari 2016 

 

Post voor de leerlingen 
- Info ‘opvoedingswinkel’ 

- Vormingsaanbod rond Triple P in Hoogstraten 

 

Kalender 
- Donderdag 28 januari     Oudercontact LaO – op uitnodiging van de leerkracht 1 t/m 5 

- Vrijdag 29 januari     Plaatselijke verlofdag      
- Donderdag 4 februari     Infoavond over de leefgroepen – Kleuterschool 

- Vrijdag 5 februari     Schaatsen in Turnhout – lagere school 

       namiddag: CARNAVAL 

- Ma 8 t/m vrijdag 12 februari    Krokusverlof 

- Donderdag 18 februari     Het 3de leerjaar gaat naar het Suske- en wiskemuseum in Kalmthout 

- Zaterdag 20 februari     Quizavond 

- Maandag 22 februari     Oudercontact voor het 6de leerjaar   

 

 


