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1. Foto’s website.

– ‘Jarige Robbe’ 12KB - Verjaardag Sam en juf Hilde en thema cowboy in instapklas- Joske Pip is jarig 2KA
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 7 februari : fruitdag!
- Donderdag, 8 februari ‘Oog voor Lekkers’ :kiwi’s!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 1ste leerjaar op maandag, 5 februari 2018. Vergeet jullie
zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.00 uur naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.
- De kleuters van Juf Rein en Juf Ellen (wijkschool) werken volgende week rond 'Cowboys' en 'Hoeden'! Ze
mogen allerlei spelletjes, boeken en verkleedmateriaal i.v.m. dit thema meebrengen. (alles voorzien van naam)
Alle juffen en meesters doen mee aan de carnavalsweek! (zie puntje 4)
Juf Diane (2KA) en juf Katia (3KA) willen nog wel het volgende meedelen:
- Juf Diane (2KA) en haar kleuters richten een verkleedhoek in en de kleuters mogen verkleedkleding
meebrengen. (alles voorzien van naam a.u.b.)
- De kleuters van juf Katia (3KA) verdiepen zich nog verder in het thema ‘goochelen’.
Zij mogen maandag het volgende meebrengen voor de goocheltrucjes die ze aanleren :
- een washandje en 3 servetten van dezelfde grote waarvan 2 hetzelfde zijn qua uitzicht( kleur, opdruk) en 1
er anders uitziet. (vb. andere kleur)
Gezocht : bolderkarren voor de carnavalstoet.
We zoeken voor de carnavalstoet nog bolderkarren om de kleinste kleuters van juf Hilde en juf
Annabelle in te vervoeren tijdens de carnavalstoet. Je mag ze aan het secretariaat afzetten! (naam
vermelden a.u.b.)

4. Volgende week ‘Carnavalsweek’ in heel de school!
Alle kinderen (zowel kleuter- als lagere school) gaan heel de week rond carnaval werken: knutselen,
gek doen, …
Elke dag willen we iets in de kijker zetten.
De kinderen mogen elke dag anders verkleed naar school komen!
Dit staat er op de planning:
maandag 5 februari: gekke hoeden-dag (te grote hoeden, te kleine hoeden, papieren hoeden, trouwhoeden,
gekke mutsen, …)
dinsdag 6 februari: gekke haren-dag (gekleurd haar, gekke staartjes, veel rekjes, speldjes, hanenkam, …)
woensdag 7 februari: gekke brillen-dag (te grote brillen, te kleine brillen, gekke brillen, duikbrillen,
snorkels, …)
donderdag 8 februari: gekke gezichten-dag (gek geschminkt, een snor of baard, glitters, …)
vrijdag 9 februari: carnaval op school (verkleed naar school komen)
Wij hebben er alvast zin in!
Vele groetjes! Het schoolteam!

4. Winterparty ouderraad.
Op zaterdag, 24 februari zal onze ' winterparty' doorgaan! (Meer info via affiches, flyers en fb)
Kaarten zijn te verkrijgen bij alle leden van de ouderraad!
Ook kan u kaarten kopen op school op volgende data : - woensdag 21 Februari '18 van 11.30 -12.30 u
- vrijdag 23 Februari '18 van 15.00- 16.00 u
Hopelijk tot dan! De ouderraad.
5. Dikketruiendag.

In onze school besteden we aandacht aan het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken dan ook met onze
leerlingen rond de uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt.
Het thema van dit jaar is : van grijs naar frisgroen!
Als we beton, asfalt en verharde oppervlakten vervangen door ‘frisgroen’ op de speelplaats, op het balkon, op
straat, … dan kunnen we met zijn allen, op school, in de gemeente of op het bedrijventerrein de nadelige
klimaateffecten tegengaan. Extra groen zorgt in de zomer voor meer afkoeling en regenwater kan beter
infiltreren in de bodem.
Daarom zal onze school op dinsdag 6 februari 2018 ingaan op de oproep van het Departement Omgeving van
de Vlaamse overheid om onze eigen ‘frisgroene’ inspanningen in de verf te zetten en deel te nemen aan
‘Dikketruiendag’. Door een trui aan te trekken en de verwarming lager te zetten verminderen we zelf onze
uitstoot van CO2 en tonen we dat we inspanningen willen leveren om de klimaatopwarming op lange termijn aan
te pakken.
6. Carnavalstoet.
Op vrijdag 9 februari gaat de traditionele kindercarnavalstoet van de basisscholen van Sint-Lenaarts weer
uit. Omstreeks 14.00 uur sluiten we, ter hoogte van de parking aan het voetbalveld, met onze school aan bij
de stoet. Vervolgens gaan we richting kerk. Aan het pleintje aan café de Klok draaien we de Nieuwstraat in
en gaan we via de Tulpstraat naar de Leopoldstraat. Door het voetweggetje gaan we verder naar de
Dorpsstraat en gaan we via de kerk naar de Kerkstraat. We gaan via het klein paadje naast de Schakel naar
het voetbalveld en komen via de parking terug aan bij de school.
We vragen aan onze ouders/grootouders om geen kinderen uit de stoet op te pikken. Alle kinderen
vertrekken aan de school onder begeleiding van de leerkrachten en we komen ook samen aan de school
opnieuw aan. In de stoet is het niet toegelaten om confetti, serpentines of serpentine-spray (spuitbussen) te
gebruiken.

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

