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• Ma. 22 feb.: instapmoment nieuwe 

kleuters – oprichting 7de 

kleuterklas: lieveheersbeestjes 

• Ma. 22 tot vrij. 26 februari: 

projectweek Kun’stof – 

schoolbreed project rond milieu 

• Ma. 1 maart: complimentendag 

• Wo. 3 maart: zwemmen voor 1ste 

en 2de leerjaar 

• Do. 11 maart: medisch onderzoek 

6de leerjaar op school  

• Wo. 17 maart: pedagogische 

studiedag – geen school voor de 

kinderen 

• Vrij. 19 maart: groeirapport lagere 

school 

• 24 en 25 maart:  oudercontacten 

lagere én kleuterschool   

• Wo. 31 maart: zwemmen voor 1ste 

en 2de leerjaar 

 

 

 

 

 

 MAATREGELEN VERLENGD TOT 1 APRIL  

                           

 

 

 

  

 

CORONA  

Ook in onze school worden alle 

maatregelen verlengd tot 1 april. Nog even 

volhouden dus! 

Helaas zijn hierdoor ook enkele 

afmeldingen:  

-Lentefeest, eerste communie en Vormsel 

worden uitgesteld naar een latere datum 

-ons schoolfeest gaat niet door op de 

geplande datum 13 juni. We denken na over 

een alternatief.  

 

LIEVEHEERSBEEESTJES 

Na de krokusvakantie openen we een 

extra kleuterklas: de klas van de 

lieveheersbeestjes. Juf Nathalie wordt 

de nieuwe juf van 7 nieuwe instappers. 

 Na de paasvakantie 

komen er nog 9 peuters bij; na 

Hemelvaart noteerden we 3 instappers.  

 

VERLOREN VOORWERPEN 

Voor de vakantie stalden we alle 

verloren voorwerpen van de voorbije 

maanden uit aan de hoofdingang. Op 

vraag van heel wat ouders, stallen we de 

week na de krokusvakantie alles 

opnieuw uit om 15u30 aan de voordeur. 

We doen dat elke dag van de week, 

tenminste als het weer droog blijft.  

 

 

 

HELM OP FLUO TOP 

Onze zichtbaarheidsactie is afgelopen. 

Voor de vakantie kregen alle kinderen 

hun spaarkaart van de actie Helm op 

Fluo top mee naar huis. In ruil voor een 

volle of halfvolle kaart, kunnen jullie 

hiermee een uitstap naar de dierentuin 

of het serpentarium plannen. 

Met grote vreugde stellen we vast dat de 

actie geslaagd is in zijn opzet: het 

dragen van een fluo-hesje is helemaal 

ingeburgerd. Dit dankzij de inspanning 

van iedereen! Dank je wel! 

Volgend jaar ook de fietshelm?  

  

ZWANGERE JUFFEN 

Juf Julie is deze week bevallen van een 

knappe zoon: Emile. Onze gelukwensen 

aan heel de familie! 

Ondertussen kijken nog 3 andere juffen 

verwachtingsvol uit naar hun baby: juf 

Saar (zorgjuf LS), juf Katleen (5de 

leerjaar) en juf Lotte (turnjuf). 
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 KUN’STOF 

Dikketruiendag ging voorbij zonder veel 

aandacht in onze school. Eén dag de 

bezorgdheid om het milieu, vinden wij te 

weinig. Daarom plannen we komende 

week een heuse projectweek rond de 

klimaatopwarming.  

Wat zijn de effecten? Wat kunnen we eraan 

doen? En wat betekent die rode lijn op de 

ramen van de school?  

 

VRIJE PLAATSEN 2021-2022 

Broers en zussen werden de voorbije 

maand ingeschreven. Hoeveel vrije plaatsen 

resten er nog voor schooljaar 2021-2022? 

Geboortejaar/leerjaar Aantal vrije 

plaatsen 

°2019 26  

°2018 1 

°2017 / 

°2016 / 

1ste leerjaar 4 

2de leerjaar 1 

3de leerjaar 4 

4de leerjaar 6 

5de leerjaar 11 

6de leerjaar 12 
 

Vanaf 1 tot en met  26 maart kan je aanmelden 

via www.kiesjouwschool.be  

Ken je nog ouders die op zoek zijn naar een fijne 

school? Stuur hen dan zeker dit filmpje door 

voor een kennismaking.  

 

STUDIEKEUZE SECUNDAIR 

ONDERWIJS 

Ook voor onze zesdejaars is de schoolkeuze niet 

gemakkelijk; zij kunnen niet terecht op 

opendeurdagen en infomomenten. Wat nu? 

Via www.onderwijskiezer.be en op 

www.scholenbeursturnhout.be krijg je een 

duidelijk overzicht van alle mogelijkheden.  

Adviesgesprekken vanuit onze school 

worden gepland op 31 maart, 1, 21 en 28 

april. Afhankelijk van de omstandigheden, 

gaan deze gesprekken door op school of via 

een videogesprek.  

 

CARNAVAL OP SCHOOL 

 

 

Het werd uiteindelijk toch een echt 

carnavalsfeest op school. Weliswaar iedereen 

binnen zijn eigen klasbubbel, maar  ook met 

een extra verrassing. Supermarkt Jumbo 

trakteerde alle kinderen op een pannenkoek! 

 

PROJECT MEZENKASTJES 

In samenwerking met het gemeentebestuur, 

maken onze leerlingen van het 5de en 6de 

leerjaar nestkastjes voor mezen. Dit 

proefproject kadert binnen de natuurlijke 

bestrijding van de eikenprocessierupsen.  

Meer info lees je op www.info-

eikenprocessierups.be 

 

 

HOE ZIT HET EIGENLIJK MET 

…. 

Leerachterstanden? 

Net zoals in andere scholen, merkten we 

begin schooljaar bij een grote groep 

kinderen leerachterstanden. Een uitdaging 

waar we mee aan de slag gingen. Hoe dan? 

We brachten in kaart welke 

leerstofonderdelen onvoldoende gekend 

waren en zetten extra in op meer 

onderwijstijd. Zorg werd verhoogd en 

leerkrachten zoemden in op sterke 

instructie. Kwaliteitsvol onderwijs en een 

aanpak op maat werden meer dan ooit een 

noodzaak.  

De voorbije weken hebben we de effecten 

kunnen meten van deze inspanning. De 

resultaten van LVS-toetsen en andere 

testen tonen dat al onze inspanningen 

inderdaad effect hebben. We zien veel 

kinderen knappe stappen zetten en 

groeien.  

Wellicht ook dankzij de ondersteuning 

thuis. Waarvoor onze oprechte dank. 

Samen kunnen we meer! 

 

 

http://www.kiesjouwschool.be/
https://youtu.be/c033f01miyE
http://www.onderwijskiezer.be/
http://www.scholenbeursturnhout.be/
www.info-eikenprocessierups.be
www.info-eikenprocessierups.be

