
 

Nieuwsbrief april 2022  
 

Activiteiten april 2022  

Maandag 4 april tot en met maandag 18 april:   Paasvakantie  

Woensdag 20 april:                                                    Buitenspeeldag 

Donderdag 21 april:     Toneel middenbouw  

Donderdag 28 april:                                                   Buitenlesdag 

 

Uitstap 21 april: Middenbouw 

Op donderdag 21 april gaan de leerlingen van de middenbouw naar 

het toneelstuk: “De Vrouw die zich verslikte” in de Plaza te Duffel.  

De kostprijs van 5 euro wordt aangerekend via de schoolrekening.  

 

Zwemmen april  2022  

Vrijdag 22 april 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.  

 

Woensdag 22 april 2022: buitenspeeldag  

KOM JE BUITEN SPELEN EN SPORTEN? 
Op woensdagnamiddag 20 april roepen we je op om buiten te gaan ravotten tijdens de 
15de Buitenspeeldag. In 2021 bewezen vele steden en gemeenten al dat er ondanks de 
maatregelen veel verschillende kleine en coronaveilige activiteiten konden doorgaan. Kijk 
zeker eens of er activiteiten in jouw buurt zijn. Is er in jouw gemeente of stad geen aanbod? 
Niet getreurd, trek er zelf op uit! 
 
Het coronavirus zorgt er nog steeds voor dat er jammer genoeg heel wat activiteiten 
geannuleerd of uitgesteld worden. Daarom vind je hier leuke speelideeën en -uitdagingen 
om thuis uit te proberen: 

• Thuis met Vlieg: kijk snel op UiTmetVlieg.be voor tips om van thuisblijven een echt 
feest te maken. 

• Speelideeën voor thuis: Speelmakers biedt via Facebook heel wat tips om thuis te 
spelen, vaak van ouders zelf. 

• Speelidee: de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk verzamelt hier tal van leuke 
speelideeën voor buiten maar ook binnen. 

• Ik verveel me, wat kan ik doen thuis?: Ook de website WAT WAT bundelt heel 
wat tips hoe je thuis je tijd aangenaam en nuttig kan invullen. 

https://www.buitenspeeldag.be/agenda/search
https://www.thuismetvlieg.be/
https://www.facebook.com/groups/speelideethuis/
http://www.speelidee.be/
https://www.watwat.be/corona/ik-verveel-mij-wat-kan-ik-doen-thuis
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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. Deze opbrengst komt de 

schoolwerking van jullie kinderen ten goede! 

✓ Dat de volledige MB maandag 28/3 Recht van ’t Veld mocht 

bezoeken? Zij genoten van een fijne rondleiding, plantjes planten, 

een ijsje eten, kleine lammetjes….Hartelijk dank voor deze kans! 

 

✓ Dat de opbrengst van onze boekenmarkt gaat naar 

aankoop van specifieke(leer)boeken voor onze hoogbegaafde 

kinderen? 

✓ Dat de wafel-en notenverkoop met de Vrienden van 

Montessori ongeveer 1750 euro opbracht?  Met dit bedrag zullen 

de Vrienden mee investeren in de inrichting van het komende 

kleuterpaviljoen dat eraan komt in 2023?  

✓ Dat onze kinderen vrijwillig 20 000 folders plooiden 

tussendoor? Dank aan Easyroof, mama en papa Lia-Louise (juf 

Anneleen) om deze folders voor ons via de post te verspreiden! 

✓ Dat wij voor ons schoolfeest van 18 juni 2022 op zoek zijn naar 

tombolaprijzen? Als jij thuis nog een mooi item hebt liggen dat als 

https://montessori-duffel.be/onze-school/vrienden-van-montessori/
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geschikte tombolaprijs kan dienen, mag je deze altijd bezorgen 

aan de school.  

Werk je bij een firma die wil sponsoren aan ons schoolfeest geef 

ons een belletje.  Alvast dank je wel!! 

✓ Dat de volgende ouderraad gepland staat op donderdag 

21 april om 20u? Allen welkom! 

✓ Dat onze Vrienden van Montessori na de paasvakantie onze 

Montessorikleding (Hoodie, t-shirt, pet) opnieuw warm 

aanbevelen? Na de vakantie ontvangt uw kind de folder! 

✓ Dat al onze kinderen van 2,5 tot 12 jaar de uitgestelde 

Vastenvoettocht  in Duffel ten voordele van ‘Oekraïne’ en ‘Draag 

je boompje bij- Bos voor iedereen – Natuurpunt’ na de 

paasvakantie zullen stappen als het mooier weer wordt? De tocht 

voor morgen (MB en BB) en vandaag (OB) is geannuleerd 

vanwege het minder fraaie weer.  Tijdens de markt op dinsdag 

dronken al heel wat voorbijgangers een heerlijk tasje koffie voor 

een vrije bijdrage. De Duffelaars hebben een WARM hart! 

DANKUWEL! Op dins -en woensdag zorgde een 

gezellige‘koffiestop’ met ouders, leerlingen en bewoners van het 

woon-zorgcentrum nog voor extra centjes voor bovenstaande 

goede doelen! Hartelijk dank allemaal! De koffiestop bracht 213 

euro op!  
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Jarigen van de maand april  

 

Leerling  

 

Datum  Klas  

Moncarey Alix  01/04/2022 Juf Aline  

Moncarey Céleste 01/04/2022 Juf Aline  

Buedts Lia Louise 02/04/2022 Juf Anneleen  

Tkachenko Stella  03/04/2022 Juf Anneleen  

Dalben Magri Isis 04/04/2022 Juf Tess 

Roothans Aiko  05/04/2022 Juf Anneleen  

Willaert Lisa 05/04/2022 Juf Deborah 

Dibra Adea 06/04/2022 Juf Aline  

De Muyer Ilias 09/04/2022 Juf Deborah 

Lantsoght Aidan 09/04/2022 Juf Tess 

Lauwers Jef 09/04/2022 Juf Deborah 

Lantsoght Hailey Jane  11/04/2022 Juf Catherine  

Van Romphey Xander 13/04/2022 Juf Carmen 

El Haddadi Douaa 15/04/2022 Juf Carmen  

Jeroe Dé Shanaya 19/04/2022 Juf Liese 

Boen Jonas 20/04/2022 Juf Anneleen  

Remigio De Souza 

Angelita 

20/04/2022 Juf Aline  

Yildiz Ela 24/04/2022 Juf Catherine 

Kegels Stien 26/04/2022 Juf Catherine 

De Ceulaer Lore 30/04/2022 Juf Deborah  
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Fijne vakantie!  

Het Montessori-team 

 

 

 

 

 

 


