
 

Nieuwsbrief maart 2023 

 

Activiteiten maart :  

Maart staat in het teken van de jeugdboekenmaand. Dit jaar rond het thema 

“GELUK”  

Alle ‘voorlezende’ (groot)ouders, kennissen, buren, vrienden zijn nog steeds 

welkom! 

Woensdag 1 maart:   Start werken Duffel Hondiuslaan 

Donderdag 2 maart:  Oudercontact 6de leerjaar  

Vrijdag 3 maart:   6de leerjaar: Bezoek aan SNOR  

Zaterdag 4 maart:   Montessori quiz: vrienden van Montessori  

Vrijdag 10 maart:   Bednet pyjamadag  

Maandag 13 maart:   Workshops genealogie op school  

Dinsdag 14 maart:   MB bezoek Bib voor jeugdboekenmaand 

Woensdag 15 maart:  Pedagogische studiedag: vrijaf voor de lln  

Donderdag 16 maart:                   Infomoment MB Boerderijklassen 18.30u   

                                            (enkel voor ouders) 

Vrijdag 17 maart:   Kleutersportdagen Duffel  

Zaterdag 18 maart:    Opendeurdag ganse school 10 -12u 

Dinsdag 21 maart:  Grootoudersfeest voor de bewoners van het 

rusthuis WZC   

Woensdag 22 maart:   Grootoudersfeest kleuters  

     Bezoek GTI Duffel BB 6e leerjaar voormiddag 

Maandag 27 maart:   Aanmelding secundair Mechelen  

Vrijdag 31 maart:   Lenteschoonmaak: acties in Duffel  

     Koffiestop  

     Paasbrunch onderbouw  

    Vastenvoettocht tvv aardbeving Turkije/Syrië 

Zondag 2 april: Voorstelling in de bib voor ouders en lln 

familiekunde  

Maandag 3 april tot en met zondag 16 april: Paasvakantie  
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Alvast iets om naar uit te kijken:  

Vrijdag 21 april:   Kinderfuif en fuif voor de ouders  

Zaterdag 3 juni:   Schoolfeest vanaf 14 uur  

 

Werken Hondiuslaan 

Vanaf woensdag 1 maart gaat fase 1 van de rioleringswerken aan de 

Hondiuslaan van start.  Dit zal ongetwijfeld ook een invloed hebben op de 

verkeerstroom naar onze school.  Fase 1 zal ongeveer 9 maanden duren en 

bevindt zich tussen de Muggenberg en de verkeerslichten aan het 

gemeentehuis.  

Gelieve met de werken rekening te houden naar tijdsplanning toe en het tijdig 

aanwezig zijn op school.  

Alle recente info vind je steeds op www.duffel.be/hondiuslaan In bijlage vind je 

ook een kopie van de folder die aan alle Duffelaars bezorgd is.  

 

Zwemmen 4-5 jarigen en lagere school:  

Vrijdag 10 maart 2023 

Vrijdag 24 maart 2023 

Gelieve er deze zwemdagen attent op te zijn dat de kus- en rijstrook van 8u15 

tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor de zwembus. 

 

Opendeurdag 18 maart  

Onze oudste kinderen krijgen vandaag 2 flyers mee om reclame te maken voor 

onze school, en onze opendeurdag op zaterdag 18 maart! 

Mogen wij vriendelijk vragen om per gezin 2 flyers te bezorgen aan 

vrienden/kennissen/ buren met kinderen.  

Zo draagt ieder gezin onze montessorivisie uit.  Alvast dank!!!  

 

Verkeersveiligheid aan de school  

Verkeersveiligheid voor de schoolpoort Kwakkelenberg.  Het “wild” parkeren 

zorgt voor gevaarlijke situaties voor onze leerlingen en ouders.  

Gelieve NIET te parkeren op de stoep en NIET dubbel te parkeren. 

Er gaat regelmatig politiecontrole door.  Oproep aan alle ouders om de 

verantwoordelijkheid op te nemen in functie van de veiligheid van iedereen.  

 

Vrijdag 10 maart: Pyjamadag bednet  

Uw kind mag die dag in pyjama naar school komen om zieke kinderen een hart 

onder de riem te steken.  

Bednet Pyjamadag is dé jaarlijkse campagne van Bednet waarbij we stil staan bij alle 

kinderen en jongeren die wegens ziekte niet naar school kunnen & hen een hart onder 

http://www.duffel.be/hondiuslaan
https://bednet.us5.list-manage.com/track/click?u=36daef3af72377f035d13d9a4&id=087383fbef&e=9797e1d827
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de riem steken. Want niet naar school kunnen gaan, is meer dan enkel lessen 

missen. Bednet zorgt ervoor dat deze leerlingen toch verbonden blijven met hun klas. 

 
 

 

Flyers en info  

2023 Lier Flyer.pdf

Atletiekkampen in de vakanties te Lier 

 

 

 

 

Wist je… 

 

    Dat er nog enkele vrije plaatsen zijn voor het muziekkamp    

tijdens de paasvakantie dat hier op onze school doorgaat? 

Muziek in huis kijkt uit naar jullie komst! (zie folder) 

  

Dat zondag 2 april 2023 natuurlijk niet kan ontbreken als aangestipte 
datum op je kalender? 

Op deze Wereld Autisme Dag organiseren Vlaamse Vereniging Autisme, 
Participate, sterkmakers in autisme en de Liga Autisme Vlaanderen, 
opnieuw een KEIvoorAutisme-campagne en een ontmoetingsdag in het 
Groot Begijnhof in Gent.  
 
Reserveer alvast 2 april 2023 van 14u tot 17u in jouw agenda.  

Meer informatie en programma volgt op de 
website van KEIvoorAutisme. 

www.keivoorautisme.be  

  

https://civi.autismevlaanderen.be/civicrm/mailing/url?u=7112&qid=770578
https://civi.autismevlaanderen.be/civicrm/mailing/url?u=7113&qid=770578
https://civi.autismevlaanderen.be/civicrm/mailing/url?u=7114&qid=770578
https://civi.autismevlaanderen.be/civicrm/mailing/url?u=7115&qid=770578
https://civi.autismevlaanderen.be/civicrm/mailing/url?u=7116&qid=770578
https://civi.autismevlaanderen.be/civicrm/mailing/url?u=7117&qid=770578
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Welk beeld zou jij gebruiken om weer te geven hoe jij autisme ervaart? 

Op 2 april willen we bezoekers onder meer 
op een andere manier laten kennismaken 
met autisme. Omdat beelden vaak veel 
meer zeggen dan woorden en soms beter 
uitdrukken wat mensen voelen, verzamelen 
we tekeningen, schilderijen, afbeeldingen of objecten van de hand van mensen 
met autisme, zowel kinderen als volwassenen. De persoonlijke beelden laten zien 
hoe zij autisme ervaren en wat dit betekent voor hun leven. Van alle beelden 
wordt een A3-poster gemaakt die te zien zullen zijn in de kerk van het Groot 
Begijnhof in Sint-Amandsberg. 

We hopen dat deze tentoonstelling mensen inspireert om zo een meer doorleefde 
kijk te ontwikkelen op wat het betekent om autisme te hebben. 
Het kan iedereen er toe aanzetten hun beeld over autisme bij te schaven.  
Daarom deze oproep.  

Heb je autisme en wil je graag jouw beeld delen?  

Stuur ons vóór 1 maart 2023 een mail  naar beeld@keivoorautisme.be met: 

- een scan of foto van jouw beeld (dat kan een tekening, afbeelding, object, 
schilderij zijn) 

- een kort tekstje over hoe het beeld voor jou weergeeft hoe jij je autisme ervaart 

- je voornaam en je leeftijd 

 

  

- Dat Kosmisch onderwijs verwondering bewondering brengt bij kinderen?  
Kosmisch onderwijs gaat uit van de groots mogelijke gehelen met een 
kijk op historische, ruimtelijke en toekomstige perspectieven. kinderen 
leren dat alles met elkaar samenhangt en hoe de wereld en het leven 
erop is ontstaan. Het zijn geen losse onderdelen maar het kosmisch 
onderwijs wordt aangeboden vanuit een geheel en zoemt in op 
onderdelen maar hangt alles uiteindelijk weer terug aan het geheel. 
Grieken en Romeinen hebben ook een belangrijke plaats in de 
ontwikkeling van onze beschaving. Goden zijn daarin iets magisch wat 
grote verwondering met zich meebrengt, hier kun je uren over filosoferen 
met kinderen. 
 
Dat we verschillende acties voerden tijdens de week tegen pesten! Onze 
kleuters leerden ‘stop’ te zeggen. Iedereen kreeg 4 stippen: Stip-it! 

 
    

https://civi.autismevlaanderen.be/civicrm/mailing/url?u=7122&qid=770578
https://civi.autismevlaanderen.be/civicrm/mailing/url?u=7121&qid=770578
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Jarigen van de maand 

 

 

3 maart  Gullinck Margot Juf Sofie  

 Verhoeven Matthias Juf Catherine  

5 maart Akarca Sara Juf Carmen  

7 maart Gullinck Kasper Juf Anneleen  

 Juf Anneleen  Juf Anneleen  

8 maart  Van Dessel Lize Juf Sofie  

 Van Vucht Mats Juf Carmen  

15 maart Ichiche Abdoullah Juf Anneleen  

18 maart Agoumi Khadija Juf Sofie  

 Vermeir Elise Juf Lisanne 

19 maart Van Vliet de Sena 
Noah 

Juf Lisanne 

23 maart Belmans Noelle Juf Tess 

 Lieben Lisa Juf Sofie  

24 maart Pazmany Isa Juf Deborah 

26 maart Verdonck Siebe Juf Deborah 

27 maart Fenaux Lio  Juf Sofie  

29 maart Kocaoglu Asim  Juf Anna Laura  

 Turbatu Eva Juf Sofie  

   

 

Het Montessoriteam 


