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Nieuwsbrief  februari 2021 

 
Activiteiten februari :  
Maandag 8 februari:  Pedagogische studiedag: geen school voor de 

leerlingen. De leerkrachten leren die dag over 
‘Executieve functies’. 

Dinsdag 9 februari:   Gekke dikke truien dag  
Vrijdag 12 februari: Carnaval: Thema: verrassend vreugdevol 

“KLEURRIJK” 
Woensdag 24 februari:  Schoolfotograaf (individueel-familie-klas) 
 
Week van 8 februari tot en met 12 februari: Week tegen pesten  
Week van 15 februari tot en met 19 februari: Krokusvakantie  
 
Zwemmen lagere school  
Tot en met de krokusvakantie gaan de kleuters niet zwemmen   
Vrijdag 12 februari de klassen van de bovenbouw  
Vrijdag 26 februari  
Gelieve er deze zwemdagen attent op te zijn dat de  
Kus- en rijstrook van 8u15 tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor de 
zwembus.  
 
Kriebelteam op school  
We willen jullie er nog even op attent maken om regelmatig de hoofdhuid van de 
kinderen te controleren.  
Indien nodig een behandeling te starten.  Zo houden wij onze school kriebelvrij.  
Dit is een hardnekkig probleem waar we ook thuis alert voor moeten blijven. 
Jassen, mutsen, beddegoed, …zijn ook best te behandelen. 
 
Week tegen pesten  
Tijdens de week van 8 februari tot en met 12 
februari werken wij in onze klasbubbels rond het 
thema pesten.  
Tijdens de lessen godsdienst zal er aandacht 
gegeven worden aan dit thema.  
De bovenbouw zal werken rond cyberpesten en 
meester Stefan gaat tijdens de turnles aandacht 
besteden aan de move tegen pesten.  
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Dikke truiendag: dinsdag 9 februari  
Op dinsdag 9 februari gaat de verwarming op school een 
graadje lager.  
Gelieve uw zoon/dochter die dag een lekkere warme trui 
aan te doen.  
Dit mag een gekke, coole trui zijn. Versierd, omgekeerd, 
Montessoritrui,….alles mag! 
Op deze manier willen wij de kinderen “warm” maken over 
de milieuproblematiek. 

Het is voor iedereen een rare tijd. Wij kijken hoopvol uit 

naar het coronavaccin. Maar voor de klimaatopwarming is 

er geen vaccin. De remedie voor het klimaatvirus, dat zijn 

onze klimaatacties. Daarom is onze slogan voor de 17e editie van 

Dikketruiendag: OP VOLLE KRACHT voor het klimaat. 

Als  we elke dag trainen voor het klimaat, dan kunnen we samen veel bereiken. 

Er is een wisselwerking tussen klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. 

Biodiversiteit gaat over een sterke mix van plant- en diersoorten op onze 

planeet. Door de opwarming van de aarde en andere menselijke factoren komen 

planten en dieren in de problemen of sterven ze uit. Dat leidt tot een verlies aan 

biodiversiteit.      

Zo haalt een bos, moeras of ander levendig stukje natuur CO2 uit de atmosfeer 

en zorgt het voor verkoeling. Een biodiverse omgeving kan Vlaanderen dus 

helpen om op natuurlijke wijze aan CO2-reductie te doen.  Zowel met kleine als 

grote acties kunnen we iets doen.  

Wij hebben er die dag nog extra aandacht voor.    

 

Carnaval op school     
Op vrijdag 12 februari vieren wij Carnaval op school in onze klasbubbel.  
Elke leerkracht werkt een fijn programma uit voor de kinderen met als thema: 
‘Kleurrijk’ binnen het jaarthema: Verrassend vreugdevol. 
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Bag 2 school  
Afgelopen week kreeg uw kind een zak mee 
voor de “Bag 2 School” actie.  
We verzamelden al heel wat gevulde zakken! 
Kom maar op met al die kleding, lakens, 
linnen, schoenen,… 
Graag willen wij deze actie een tweede maal 
dit schooljaar houden.  
Onze school krijgt een financiële vergoeding 
per ingezamelde kilogram.  

Wat mag u in de zakken stoppen?  
Schone kledij (zowel kinderkledij als volwassenen kledij) 
Schoenen (per paar aan elkaar geknoopt) 
Lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen, riemen en 
ceintuurs.  
Je mag deze zakken nu al bezorgen aan de school.  U mag dit ook bezorgen 
aan de (kleuter)juffen bij het brengen/ophalen van de kinderen.  
De actie loopt tot aan de paasvakantie. Op 1 april halen ze alle zakken op. 
Indien je nog zakken nodig hebt, de kinderen kunnen er steeds komen bijvragen 
op het secretariaat.  
 
Rij naar de Speelvogels (Opvang) 
Afspraak is dat enkel die kinderen die met de fiets naar school komen en van 
aan de speelvogels met de fiets naar huis gaan hun fiets kunnen meenemen. 
Alle andere fietsjes die meegebracht worden van thuis om op school mee te 
fietsen blijven op school. Steppen en loopfietsen worden sowieso niet meer 
meegenomen naar de speelvogels. Dit belemmert de veiligheid van de grote 
groep kinderen die naar de opvang stappen. 
 

Warme oproep voor koude en natte 
winterdagen!  
Bruikbare reservekleding voor 4-5 jarigen 
en eerste leerjaar. 
Handschoenen, regenlaarsjes, mutsen, 
sjaals,…dat kunnen we gebruiken. 
Graag in gesloten zak meegeven, aub. 
Alvast bedankt!! 
 
 
 

 
Vernieuwde website! 
Vanaf nu kan u als ouder alle foto’s bewonderen op onze vernieuwde website! 
De foto’s die u tot nu toe op onze facebookgroep vond, bevinden zich nu op de 
website. 
https://montessori-duffel.be/ 
 
 
 

https://montessori-duffel.be/
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Wist je… 

- Dat de naam Duffel is afgeleid van de oudere vorm Duffla. Deze werd voor het eerst 
vermeld in het jaar 1059. Later veranderde de naam naar Duffle (voor 1350) 
en Duffele (na 1350). Vanaf 1684 dragen alle documenten de huidige naam. 

- Duffel is vermoedelijk een tweeledige naam (Duff en le). Duff zou volgens 
deskundigen afgeleid zijn van het Keltische woord dubro (water). le zou een 
verwijzing zijn naar lo dat op zijn beurt afgeleid zou zijn van 
het Latijnse locus (plaats). Duffel betekent dan "plaats bij het water". Deze stelling 
schijnt te kloppen aangezien er verschillende bewijzen van Keltische bewoning zijn 
gevonden (vergelijk met de vondst van een bladvormige bronzen lanspunt en een 
ijzeren haardketting). 

- Andere bronnen beweren echter dat het eerste lid van de naam (Duff) zou verwijzen 
naar de Frankische uitdrukking ten (h)uffel, wat ten heuvel zou hebben betekend. Ook 
dit is een mogelijkheid aangezien de gemeente ontstond uit twee op heuvels 
gelegen verhevenheden. (vergelijk met de Kwakkelenberg in Duffel-Oost en de 
Rooienberg in Duffel-West) 

- Dat je kan leren van te proberen, en van te doen, word je….KAMPIOEN!!! (uitspraak 
kleuters in de onderbouw) 

- Dat onze tuin er tegen de zomer prachtig zal uitzien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1059
https://nl.wikipedia.org/wiki/1350
https://nl.wikipedia.org/wiki/1684
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kelten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lans_(wapen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haardketting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franken_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogte
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Jarigen van de maand februari  
 
 
 
 
 
 

Datum Leerling In de klas bij 

01/02/2021 Ichkuntana Mustafa Juf Deborah  

03/02/2021 Azzaoui Haitham  Juf Anneleen  

 Collin Anna Juf Diana en juf Sofie  

 Van Osselaer Freek Juf Deborah 

  Juf Leen 

08/02/2021 Karim Safia Juf Diana en juf Sofie  

09/02/2021 Torfs Amelie Juf Catherine  

11/2/2021  Juf Deborah 

14/02/2021 Stevens Jonathan  Juf Catherine  

 Van Gerven Lise Meester Rafaël  

15/02/2021 Van Kesteren Donald  Meester Rafaël  

20/02/2021 Schurmans Eva  Juf Anna-Laura 

23/02/2021 Janssens Marilou  Juf Anneleen  

24/02/2021 Huybrechts Luna  Juf Tess  

   
 

  

 
 
 
 


