
 

Extra nieuwsbrief maart 2022 

 

Beste ouders,  

 

Nu het onderwijs in code geel werkt, zijn er enkele versoepelingen. 

Hierdoor kunnen we terug volgende activiteiten organiseren:  

 

Zwemmen maart 2022  

    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.  

 

Meedoedagen kleuters  

De kleuterjuffen organiseren terug meedoedagen in de kleuterklas.  U wordt 

nog ingelicht over de praktische organisatie via de klasleerkracht.  

 

Leesouders in de middenbouw  

Er zijn terug leesouders welkom op school.  Zij kunnen samen met de leerlingen 

van de middenbouw samen leuke verhaaltjes vertellen.  

De leerkrachten bezorgen nog info omtrent de leesmomenten in de klas.  

 

Koffiestop  

Op woensdag 30 maart houden wij een koffiestop ten voordele van  

“Draag je boompje bij” ons goed doel voor de vastenactie.  

Tijdens die woensdagochtend kan je van 8 uur tot 8 uur 30 een tas heerlijke 

koffie komen drinken of een tasje warme chocomelk.  

 

Vastenvoettocht 

Op vrijdag 1 april 2022 zetten wij ons beste beentje voor voor ons goed doel.  

Dit jaar stappen we voor “Draag je boompje bij” van Natuurpunt.  

Samen zorgen we voor meer bos in België.  Bossen zorgen voor meer leven, 

zuurstof en ontspanning.  Dankzij jouw gift kan Natuurpunt overal in Vlaanderen 

bos planten met 3 garanties: slim aangeplant, goed beheerd en eeuwig 

beschermd.  Meer info vind je op www.bosvooriedereen.be 

De onderbouw stapt 2 km  

http://www.bosvooriedereen.be/
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De middenbouw stapt 5 kilometer  

De bovenbouw stapt 10 kilometer 

 

Een sponsorblad krijgen de kinderen mee in de loop van deze week.  

 

Boeken- en spelletjesmarkt.  

Tijdens de week van maandag 28 maart tot en met vrijdag 1 april organiseren 

wij een boeken- en spelletjesmarkt in onze polyvalente zaal, in het kader van 

de jeugdboekenmaand.  

Elke ochtend is ons winkeltje open van 8u15 tot 8u30 en na school van 15u10 tot 

15u25. 

U kan tegen een democratische prijs nog mooie boeken en spelletjes op de 

kop tikken.  De opbrengst gaat naar nieuw montessorimateriaal in elke klas. 

 

Oproep: 

Indien u thuis nog leesboeken in goede staat hebt, of gezelschapspelletjes waar 

de kinderen niet meer mee spelen mag u deze steeds binnenbrengen op het 

secretariaat van de school.  

Gelieve er wel voor te zorgen dat de gezelschapspelletjes volledig zijn en in 

goede staat.  

 

 

 

 

 

 


