
 

Nieuwsbrief maart 2022 
 

Activiteiten maart 2022 

Dinsdag 1 maart:                                  Complimentendag

 
Vrijdag 11 maart:     Ophaling wafels  

      Pyjama dag – bednet  

Zaterdag 12 maart:    Ophaling wafels  

Dinsdag 15 maart:    Jeugdboekenmaand bib 

 

Woensdag 16 maart:   Pedagogische studiedag, vrijaf v/d lln 

Donderdag 17 maart:   Kleutersportdag 

Zaterdag 19 maart:    Opendeurdag 9.30u – 12.30u 

( inschrijven via website) 

Donderdag 31 maart:   Oudercontact rapport 2 

      Kleuter- en lager onderwijs  

Vrijdag 1 april:  Vastenvoettocht (formulier volgt nog) 

en sobere maaltijd 
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Zwemmen maart 2022 (deze regeling onder voorbehoud van code geel) 

Vrijdag 11 maart 2022: zwemmen kleuters en lager onderwijs 

Vrijdag 25 maart 2022: zwemmen kleuters en lager onderwijs  

     Gelieve er deze zwemdagen attent op te zijn dat de kus-en 

rijstrook van 8u15 tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor de zwembus.  

 

Vrijdag 11 maart 2022 

Vrijdag 11 maart 2022 is het de Nationale Pyjamadag van Bednet. En onze 

school doet mee. Dit jaar staan 

we stil bij de leuke momenten die je beleeft op school. Want dankzij Bednet zijn 

zieke kinderen mee met de les, maar ook met al de rest. 

Daarom mogen de leerlingen op Pyjamadag in pyjama of onesie naar school 

komen. Door mee te doen steunen we alle zieke kinderen en maken we Bednet 

mee bekend. 

De klasfoto in pyjama willen we graag posten op de sociale media van de 

school. 

Bent u niet akkoord? Verwittig dan a.u.b. tijdig de 

klasleerkracht.  

 

 

 

 

 

 

Wist je…. 

✓ Dat onze volgende ophaling van Bag 2 

School gepland staat op 26 april?  

Je elke dag van het schooljaar een zak met kledij 

kan binnenbrengen op school?  Onze school en 

het milieu jullie dankbaar zijn. 

✓ Dat er vele leuke en leerrijke initiatieven op de planning 

staan in samenwerking met onze buren van het woon-zorgcentrum 

Sint-Elisabeth?  Zo staan gezamenlijke wandelingen met ‘Mia’ het 

hondje van het huis, circusbezoek, Paaseitjes verstoppen in de tuin, 

koken,…op ons gezamenlijk lijstje. Wordt vervolgd! 
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✓ Dat al onze leerlingen per klas mochten dansen in de 

turnzaal op vrijdag 25 februari -fluodag! 

✓ Dat meester David op 17 februari – Dikke truiendag – 3 sessies 

zorgde voor een gezamenlijk 

‘bewegingsopwarmertje’ op de speelplaats? 

✓ Dat onze juf Leen voor de tweede keer Oma 

werd van een flinke jongen ?.... Proficiat en veel geluk 

samen! 

✓ Dat alle juffen tijdens de studiedag op 14 

februari naar de andere Montessorischolen in 

Vlaanderen gingen hospiteren? Een leerrijk bezoek!  

We leren van mekaar.  

 

 

 

 

 

Jarigen van de maand maart  

 

Leerling  

 

Datum  Klas  

Verhoeven Matthias 03/03/2022 Juf Liese  

Bouyakoub Aya 05/03/2022 Juf Carmen  

Verbruggen Anneleen 07/03/2022 Juf Anneleen  

Van Vucht Mats 08/03/2022 Juf Carmen  

Renaux Manon 14/03/2022 Juf Tess  

Ichiche Abdoullah 15/03/2022 Juf Sofie  

Devisscher Estée 17/03/2022 Juf Sofie  

Vermeir Elise 18/03/2022 Juf Aline  

Lantsoght Isabella Rose 19/03/2022 Juf Deborah  

Van Vliet de Sena Noah 19/03/2022 Juf Liese  

Belmans Noelle 23/03/2022 Juf Janne 

Pazmany Isa 24/03/2022 Juf Deborah  

Verdonck Siebe 26/03/2022 Juf Deborah  
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