
 

 

 

Nieuwsbrief februari 2023   

 

Activiteiten februari :  

Vrijdag 3 februari:    Facultatieve vrije dag  

Zaterdag 4 februari:                     Wereldkankerdag 

Dinsdag 7 februari: Workshop Wiskunde- beweging op school voor 

kleuters juf Anna Laura en juf Anneleen  

Woensdag 8 februari:  Pedagogische studiedag, vrijaf voor de lln 

Donderdag 9 februari:                  Dikke truiendag 

                                                     Medisch Onderzoek 6e lj. op school 

Woensdag 15 februari:  Carnaval in KS en LS  

Onderwijsbeurs in Technopolis (zie vorige 

infobrief) 

Donderdag 16 februari:                Opendeurtje nieuwe leerlingen 18.30u – 20u  

Vrijdag 17 februari:   Bovenbouw: uitstap naar Antwerpen  

Maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari: Krokusvakantie  

 

Alvast iets om naar uit te kijken:  

Zaterdag 4 maart:   Montessori quiz: vrienden van Montessori  

Di 21 maart  Grootoudersfeest voor de bewoners van het 

rusthuis WZC   

Woe 22 maart:    Grootoudersfeest kleuters  

Vrijdag 21 april:   Kinderfuif en fuif voor de ouders  

 

 

Zwemmen 4-5 jarigen en lagere school:  

Vrijdag 10 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. 

 

Uitstap Antwerpen bovenbouw 

Op vrijdag 17 februari gaan de leerlingen van de bovenbouw naar Antwerpen 

een bezoek brengen aan het chocolademuseum en een gegidste wandeling 

doorheen de Chinese wijk.  

Praktische informatie krijgen jullie via de klasleerkracht.  

De kostprijs van deze uitstap bedraagt 21 euro en wordt verrekend via de 

schoolrekening van maart.  
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Sluitingsdagen van de speelvogels (opvang) tijdens 2023 

Vrijdag 17 februari 2023 

Maandag 10 april 2023 

Maandag 1 mei 2023 

Donderdag 18 mei 2023 

Vrijdag 19 mei 2023 

Maandag 29 mei 2023 

Maandag 17 juli 2023 tot en met 28 juli 2023: zomervakantie 

Maandag 14 augustus  

Dinsdag 15 augustus 2023 

Woensdag 1 november 2023 

Maandag 25 december 2023 tot en met 1 januari 2024 

 

  

 

Wist je…. 

 

- Dat vanaf februari Kinnebaba weer start met een nieuw dansproject voor 

jonge kinderen in Duffel?  

 
 

- Dat Dikketruiendag #iktrekhetmijaan wordt want wat we kunnen doen 

voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een dikke trui aantrekken en de 

verwarming lager zetten. Stijgende energieprijzen, lange periodes van 

droogte, overstromingen… tonen ons dat we het anders moeten 

schoolkalender 

ouders 2022-2023.docx
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aanpakken. Steeds meer mensen zetten zich daarom in voor een 

gezonder klimaat. En dat mag gezien worden!   

- Dat Stichting tegen Kanker zich mobiliseert voor Wereldkankerdag op 4 

februari? 

Sichting tegen Kanker heeft als dagelijkse taak om de ziekte, die jaarlijks 

meer dan 68.000 mensen in België treft, terug te dringen. Er is de 

afgelopen 10 jaar veel vooruitgang geboekt, maar er moet nog veel 

gebeuren.... 

 
 

- Dat Aktivak weer leuke vakantiekampen organiseert? 
 

Folder_zomerkamp

en_2023kl.pdf
 Volledige brochure 2023 voor de ouders 

 

- Dat onze bovenbouwleerlingen een echte ‘Montessori’s got talent’ 

organiseren tijdens de middagpauze?  Meer nieuws volgt! 

 

 
 
 

- Dat Krinel Yoga een nieuwe reeks kleuter- en kinder- kleurenyoga 

aanbiedt in Sint-Katelijne-Waver? 

https://mailing.activak.be/mailcamp/url.php?subid=7zgo79ongdxq&nstatid=vk6q3zo&info=6ov7lnr&L=500&F=H
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- Dat onze leerlingen misschien binnenkort gratis met de klas naar 

Plopsaland De Panne of Plopsa Coo kunnen gaan in ruil voor lege 

batterijen? Dat kan! 🤩  

Bebat daagt alle scholen in België uit om lege batterijen in te zamelen. Haal jij de 

hoogste inzamelscore met je klas of school? 🔋 Dan win je een dagje Plopsa 

voor je hele klas of school mét een spetterend optreden van K3 in Plopsaland 

De Panne (22 juni) of een spannende Jurassic Day als batterij op de taart in 

Plopsa Coo (8 juni)!  Verzamelen maar, die lege batterijen! 

 
Dat onze Vrienden van Montessori nog steeds wafels en noten verkopen 

ten goede van nieuw turn- en bewegingsmateriaal? U kan nog steeds via 

onderstaande QR-code of bestelformulier via de leerkracht bestellen tot 

10 februari. 

Vanillewafels 7 euro 
Chocoladewafels 7 euro 
Frangipane 7 euro 
Carré confituur 7 euro 
Noten (350g) 7 euro   
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Jarigen van de maand februari   
 

1 februari  Mustafa Ichkuntani  Juf Deborah  

3 februari  Azzouzi Haitham Juf Liese  

3 februari Collin Anna Juf Anneleen  

3 februari  Leen Van de Walle   

4 februari  Machelski Elena Juf Anna Laura  

8 februari  Karim Safia Juf Anneleen  

9 februari  Seeuws Feline  Juf Anna Laura  

11 februari  Deborah Beyens Juf Deborah 

12 februari Collin Jade en Pauline Juf Sofie  

14 februari  Stevens Jonathan Juf Carmen  

14 februari  Van Gerven Lise Juf Lisanne  

19 februari  Van den Wijngaert Nel  Juf Anneleen  

20 februari  Schurmans Eva Juf Liese  

22 februari  De Vleeschouwer Stan  Juf Sofie  

 

 

Het Montessoriteam 


