
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 
  
  
   

Wist je dat… 
 

• ons jaarlijks spaghettifestijn een groot succes was? 
Hartelijk dank aan alle helpende handen en aan 
iedereen die kwam smullen! 

• de opbrengst van de spaghettiverkoop volledig 
gespendeerd wordt aan de openluchtklassen? Een 
groot deel van de kostprijs wordt hiermee betaald. 

• onze zesdeklassers in Zwitserland zitten? Ga zeker 
eens een kijkje nemen op onze website. Hier kan je 
de foto’s bewonderen en ook de dagverslagen van 
leerlingen en leerkrachten lezen. 

• de carnavalstoet op vrijdag 8/02 enkel doorgaat bij 
goed weer? 

Voor je agenda! 
 
 
8/02     thuiskomst sneeuwklassers 
8/02     carnavalstoet 
11/02   begin krokusvakantie 
18/02 ODR 
21/02   bibliobus 
21/02 leerlingenraad 
 

Media? 
Dit is een woordje van het vijfde leerjaar over de 

voorbereiding van onze lipdub. 

De generale repetitie was een beetje mislukt, 

maar de twee laatste filmpjes waren heel goed 

gelukt. Iedereen heeft zijn eigen materiaal 

meegebracht en zo is het een cool filmpje 

geworden. Het resultaat was geweldig en 

grappig en de foutjes maakten het leuk.  

Sommige kinderen waren gehaast en dat 

maakte het nog beter. We keken ernaar en het 

was een super- resultaat!!We wilden het echt 

keiveel keer bekijken en we hebben er vier keer 

mogen naar kijken. Meester Stijn heeft er voor 

gezorgd dat de lipdub er gekomen is en we 

bedanken meester Stijn voor zijn harde werk. 

Als u ons filmpje wilt bekijken, surf dan naar 

www.youtube.com en typ: Lipdub Wijgmaal. 

 

Van: Nette, Jana, Freya, Annemarie, Brecht, 

Kirsten, Carmi, Morgane en Florian!!!!!!!! 

ODR 
Elk jaar opnieuw organiseert de 
ouderraad enkele activiteiten. 
De quiz, een pizzaverkoop 
enzovoort. Met de opbrengst 
van deze activiteiten, sponsoren 
zij de school. Hier worden 
uitstappen mee betaald, maar 
ook culturele activiteiten 
worden op deze manier 
gefinancierd. Levende muziek 
kwam optreden voor de ganse 
school! 
Dankjewel aan de ODR en aan 
iedereen die zich steeds inzet 
voor deze activiteiten! 

pedagogische studiedag op 
6 maart i.p.v. 13 maart! 



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Verloren voorwerpen 
 

Vermits we steeds veel 
verloren voorwerpen in ons 
bezit hebben, willen we 
nogmaals een oproep doen 
om de naam van uw kind in 
en op alle persoonlijke 
bezittingen te schrijven. 

Inschrijvingen 
 
Broers en zussen geboren in 2011 kunnen 
inschrijven vanaf 1 maart. Op 21 maart loopt 
deze voorrangsperiode af.  
Vanaf 2 mei kan iedereen inschrijven. 
Opgelet: inschrijven kan alleen tijdens de 
schooluren en met SIS-kaart van het kind. 

Op tijd komen…Waarom? 
 
Het is fijn als uw kind op tijd op school is. 
Op die manier kan de klasgroep bij het 
binnenkomen meteen beginnen aan  de 
activiteiten. Indien uw kind te laat is, is dit 
immers storend voor iedereen. De kinderen 
zijn opnieuw afgeleid en de leerkracht moet 
de uitleg een tweede keer doen. Daarom een 
warme oproep om de wekker wat vroeger te 
zetten om er zeker voor te zorgen dat wij de 
deuren kunnen sluiten om 08.50 uur. 

Aan alle mensen die steeds stipt zijn: 
dankjewel! 

ODR-nieuws 

 
De 6de ODR quiz  die doorgaat op 2 
maart 2013 was weer in recordtempo 

volzet, dus er wordt  weer met een volle 
zaal gespeeld. Het wordt alleszins een 

stomende editie …Enkele helpende 
handen op de avond zelf zijn welkom 

(mailtje naar:  
vanhauteives@gmail.com).Ook 
sponsoring (naturaprijzen voor 

prijzentafel) wordt met erg veel dank 
aanvaard … 

 
Op 29 maart (vrijdag voor de 

Paasvakantie) organiseert de ODR een 
"pizzaverkoop". 

Meer informatie volgt na de 
krokusvakantie. 

 

Melding van afwezigheid 
Medicatie op school 

 
Gelieve geen melding van 
afwezigheid te doen via mail. De 
directie is immers niet steeds op 
school en op die manier kan de 
afwezigheid niet worden 
doorgegeven. 
 
Moet uw kind medicatie nemen? 
Geen probleem, vraag uw dokter om 
een briefje te schrijven. 


