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Jaarthema:  dromen geven licht 
 

BIKE2SCHOOL 
Tot op heden 3638 bucks. In totaal is er al 8159 km gefietst en 5535 km 
gewandeld. We spaarden 2674 kg CO² uit. 
 

 
 
Uitstappen 

- Vrijdag 25/02 bezoeken de kleuters KIDOE. De busrit wordt door de ouderraad betaald. Op 
de schoolrekening wordt €7 aangerekend voor het spelen + frietjes ter plaatse. 

- Donderdagvoormiddag 17/03 gaat K3 voor “ijspretjes” op de ijsbaan van Herentals. Hiervoor 
wordt €5 via de schoolrekening aangerekend. 

- Dinsdag 22/03 gaan L3 en L4 naar een voorstelling in CC De Werft. (€4 via schoolrekening) 
 

 
BEDNET 
Op vrijdag 11 maart mogen de kinderen in pyjama (én jas!) naar school komen. 
 

 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
Woensdag 16 maart zal het schoolteam verder werken rond “executieve functies”. 
Tevens zal de materialenstock in het atelier geordend worden. 
De schoolpoort is die dag gesloten voor de kinderen. 
 

 
 
Rapport en “fysiek” oudercontact 
- kleuterschool zullen op woensdag 23 maart doorgaan. 
- lagere school: de rapporten worden meegeven op maandag 28 maart. Oudercontact op 
woensdag 30/03 en donderdag 31/03.     

Hiervoor kunt u binnenkort inschrijven via smartschool. 
 
 

 
Afspraken: verjaardag vieren in de klas 
Er worden GEEN geschenkjes meegegeven. 
Voorzie één traktatie, die op de school kan gegeten worden.  
 
GEEN chips, snoep, Cola, taart met slagroom, … 

7 / 2021-2022 
   
22/01/2022 

NIEUWSBRIEF 
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Aanpassingen rapport lagere school 
Als school blijven we streven naar vernieuwing en verbetering. We hebben daarom vorig schooljaar 
hard gewerkt aan het rapport. 
Door problemen bij smartschool is de verandering pas doorgevoerd na de kerstvakantie en 
beginnen we vanaf nu met het nieuwe rapport te werken. 
 
Enkele aanpassingen:  

- Muzische vorming: We maken een opsomming van wat we tijdens elk onderdeel gedaan 
hebben. De nabespreking/ beoordeling gebeurt in de klas en zal dus niet meer weergeven 
worden op het rapport.  

- Motorische vaardigheden zal niet meer weergegeven worden bij L4 – L6. De zinnen werden 
aangepast voor L1 – L3.  

- De volgorde van de vakonderdelen en de lay-out kregen ook een opfrisbeurt.  
 
 
Nieuws vanuit het team 
- Juf Nele Van Loy komt onze school ondersteunen, op maandag/woensdag/vrijdag. 
Ondanks alle inspanningen (om leerkrachten te vinden) blijven er lesuren niet-ingevuld.  
 
 
 

Wafelverkoop ouderraad 
Deze week kreeg u de gelegenheid om wafels/chocolade/pizza 
te bestellen. Op 20 maart kunt u deze ophalen in de school. 
   
Dank u om zo onze schoolwerking (via de ouderraad) te 
steunen! 
 
 

 
BLIJ NIEUWS bij de familie van  
• Wout (K3),  die er een broer Maarten bij kreeg. 
We wensen hen een dikke proficiat! 
 

 
 

 
 
 
Zondagnamiddag 22 mei: SCHOOLFEEST 
Als “corona het toe laat”, zal dit doorgaan.  
Ouderraad verzorgt de catering, kinderen en schoolteam zoeken naar leuke activiteiten om te 
aanschouwen. 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten, 
Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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Maart 2022 
dinsdag 1  

woensdag 2  

donderdag 3  

vrijdag 4  

zaterdag 5  

zondag 6 Einde krokusvakantie 

maandag 7  

dinsdag 8  

woensdag 9        20.00 uur: ouderraad 

donderdag 10 VM: K3 zwemmen   stage L3 L6: mindstorms GOGeel 

vrijdag 11      VM: L1-2 zwemmen 

  BEDNET: in pyjama naar school 

zaterdag 12  

zondag 13  

maandag 14      Stage L3 

dinsdag 15      Yanne op navorming RKG 

     Lien en Laure D mentoropleiding 

woensdag 16 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  NM: zwemmarathon (diepzwemmers) 

donderdag 17 K3: VM: ijspretjes in Herentals 

vrijdag 18      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 19  

zondag 20   WAFEL EN PIZZAVERKOOP - ouderraad 

maandag 21    TEAMVERGADERING  stage L3 

dinsdag 22      stage L3     

IEDEREEN WATERDRAGER  NM: L3-4 naar CC De Werft “5 kilo pascal” 

woensdag 23 K.S. oudercontact 

donderdag 24 VM: K3 zwemmen   

vrijdag 25      VM: L1-2 zwemmen 

     L1-2: techniekkoffer GOGeel 

zaterdag 26  

zondag 27  

maandag 28      Rapporten meegeven   

dinsdag 29  

woensdag 30 KIJKMOMENT KO   L.S. oudercontact 

donderdag 31      L.S. oudercontact 
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April 2022 
vrijdag 1      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 2  

zondag 3  

maandag 4 Begin paasvakantie 

dinsdag 5  

woensdag 6  

donderdag 7  

vrijdag 8  

zaterdag 9  

zondag 10  

maandag 11  

dinsdag 12  

woensdag 13  

donderdag 14  

vrijdag 15  

zaterdag 16  

zondag 17  

maandag 18 paasmaandag verlof    Einde paasvakantie 

dinsdag 19  

woensdag 20        20.00 uur: ouderraad 

donderdag 21 VM: K2-3 naar Cc De Werft “Drrraai” VM: L3-4 zwemmen 

vrijdag 22       VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 23 Nm: Vormsel in Elsum 

zondag 24  

maandag 25       stage L3 

dinsdag 26      Juffen Lien en Laure D. op mentoropleiding 

     L1-2 sportdag Geelse scholen 

     L4 NM bezoek kinderboerderij (met fiets) 

woensdag 27  

donderdag 28    BUITENLESDAG VM: L3-4 zwemmen  
    

vrijdag 29       VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 30  
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