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Bedankt! 
Aan alle medewerkers, sympathisanten, bezoekers: bedankt voor jullie hulp en aanwezigheid 

tijdens ons spaghettifeest op 19 januari! 

 

Werkgroep verkeer: het “Octoteam”! 

Er is de laatste weken intens actie gevoerd door het “ octoteam”: ze hebben een aantal zaken 

kunnen realiseren die de veiligheid van de schoolomgeving ten goede komt. Op 13 februari 

zullen deze zaken geëvalueerd worden, en zal er een brief met informatie en verdere acties 

naar alle ouders worden gestuurd. 

 

Werkgroep MOS 
Op vrijdag, 15 februari doet onze school mee aan de actie “ dikke truiendag”. Dan draaien 

we de verwarming enkele graden minder, en doen we best allemaal een dikke trui aan. Deze 

actie is een oproep om zuiniger om te springen met energie.  

 

De ouderraad organiseert… 

Zoals jullie al hebben kunnen lezen op de website van de school en het mooie standje in de 

inkomhal: iedereen welkom op de wijndegustatie op vrijdag, 15 februari vanaf 18.00 u. 

 

Lusjes 
Aan de mama’s en papa’s van de kleutertjes: is het mogelijk een lusje te maken aan de hesjes? 

Op die manier kunnen ze netjes aan de kapstok worden gehangen. Alvast heel erg bedankt! 

 

Sneeuwklassen 
Onze zesdeklassers vertrekken donderdagavond, 14 februari naar Leysin ( Zwitserland) met 

de trein. 

We wensen hen veel sneeuwpret ( en geen gebroken armen of benen) toe! Zaterdagmorgen, 

23 februari verwachten we hen terug. 

 

Stagiaires 
Juf Ingrid gaat mee op sneeuwklassen, dus haar klas zal een derdejaarsstudente ( juf Maya) 

krijgen voor die periode. In 5B, de klas van meester Geert, zal meester Didier ( ook een 

derdejaarsstudent) alle lessen voor zijn rekening nemen. Meester Geert zal de 2 studenten 

begeleiden in deze stage. Veel succes allemaal! 

 



Nieuwe banken 

Het tweede leerjaar heeft nieuwe banken! De bankjes waar ze tot nu toe aan werkten, hadden 

we nog in bruikleen na de brand. Nu staan er dus nieuwe: fijn! 

 

Informatiefolders 
Er zijn informatiefolders beschikbaar van de “VZW Sprankel” ( leerstoornissen: oa. Dyslexie) 

en “ Zit Stil” ( ADHD). Aan het infobord aan de hoofdingang hangen ook de affiches uit van 

hun spreekavonden. Ouders die graag meer informatie wensen over deze organisaties, zijn 

steeds welkom bij de directie ( Martine), de GOK- leerkracht ( meester Dries) of bij de Zorg- 

juf ( juf Mia). 

 

Open ouderraad 
Noteer alvast in je agenda: donderdag, 28 februari. Meer info volgt. 

 

Pedagogische studiedag 
Vrijdag, 29 februari is het pedagogische studiedag: de leerlingen hebben dan vrij. 

 

Catecheseweekend 
Onze Vormelingen hebben op 1 en 2 maart hun catecheseweekend: er zal nog een brief vanuit 

de catecheseploeg volgen met meer info. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schoolteam                                                De directie,  

                                                                         Martine Van der Auwera 

 


