
IIIIets kets kets kets kwijt?wijt?wijt?wijt?    

De wand met verloren De wand met verloren De wand met verloren De wand met verloren 
voorwerpen groeit gestaag. voorwerpen groeit gestaag. voorwerpen groeit gestaag. voorwerpen groeit gestaag. 
Kom even kijken of er iets Kom even kijken of er iets Kom even kijken of er iets Kom even kijken of er iets 
van jouvan jouvan jouvan jouwwww kind bijligt.  kind bijligt.  kind bijligt.  kind bijligt.     

We zullen na de vakantie We zullen na de vakantie We zullen na de vakantie We zullen na de vakantie 
velevelevelevele    arme kindjes gelukkig arme kindjes gelukkig arme kindjes gelukkig arme kindjes gelukkig 
maken.maken.maken.maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cultuur voor KleutersCultuur voor KleutersCultuur voor KleutersCultuur voor Kleuters    
    

Op 18 maart gaan Op 18 maart gaan Op 18 maart gaan Op 18 maart gaan de de de de 
kleuters van juf Lut en juf kleuters van juf Lut en juf kleuters van juf Lut en juf kleuters van juf Lut en juf 

Barbara naar het M Barbara naar het M Barbara naar het M Barbara naar het M 
museum. Op 22 maart zijn museum. Op 22 maart zijn museum. Op 22 maart zijn museum. Op 22 maart zijn 
de kleuters van juf Katrin de kleuters van juf Katrin de kleuters van juf Katrin de kleuters van juf Katrin 
en juf Nicole aan de beurt.en juf Nicole aan de beurt.en juf Nicole aan de beurt.en juf Nicole aan de beurt. 

Verkeersflash 
 
Vanuit de werkgroep 
verkeer komt er een 
vraag/mededeling in 
verband met het parkeren 
in de Ursulinenstraat. Om 
een vlotte doorgang voor 
onze fietsende leerlingen 
te garanderen vragen we 
om niet te parkeren naast 
de grote schoolpoort. 
 
Bedankt alvast! 
 

Ik leer lezen en schrijvenIk leer lezen en schrijvenIk leer lezen en schrijvenIk leer lezen en schrijven!!!!!!!!    
    
De kleuters van juf Katrin en juf Nicole hebben De kleuters van juf Katrin en juf Nicole hebben De kleuters van juf Katrin en juf Nicole hebben De kleuters van juf Katrin en juf Nicole hebben 
reeds enkele keren kunnen proeven van het reeds enkele keren kunnen proeven van het reeds enkele keren kunnen proeven van het reeds enkele keren kunnen proeven van het 
leven in het eerste leerjaar. Voor sommigen leven in het eerste leerjaar. Voor sommigen leven in het eerste leerjaar. Voor sommigen leven in het eerste leerjaar. Voor sommigen was was was was 
dit een echte uitdaging.dit een echte uitdaging.dit een echte uitdaging.dit een echte uitdaging.    
Om nu ook de mama’s en papa’s voor Om nu ook de mama’s en papa’s voor Om nu ook de mama’s en papa’s voor Om nu ook de mama’s en papa’s voor te te te te 
bereiden, bereiden, bereiden, bereiden, organiseren we infoorganiseren we infoorganiseren we infoorganiseren we infoavond. Op avond. Op avond. Op avond. Op dinsdag dinsdag dinsdag dinsdag 
15/0315/0315/0315/03 verwachten we jullie om  verwachten we jullie om  verwachten we jullie om  verwachten we jullie om 19191919u30 u30 u30 u30 in onze in onze in onze in onze 
refter.refter.refter.refter.    
Mis Mis Mis Mis ddddit zeker niet. Je kan hier terecht met al je it zeker niet. Je kan hier terecht met al je it zeker niet. Je kan hier terecht met al je it zeker niet. Je kan hier terecht met al je 
vragen en bedenkingen. Wij zullen jullievragen en bedenkingen. Wij zullen jullievragen en bedenkingen. Wij zullen jullievragen en bedenkingen. Wij zullen jullie zo goed  zo goed  zo goed  zo goed 
mogelijk proberen te begeleiden in deze grote mogelijk proberen te begeleiden in deze grote mogelijk proberen te begeleiden in deze grote mogelijk proberen te begeleiden in deze grote 
stap voor je kleine kapoen.stap voor je kleine kapoen.stap voor je kleine kapoen.stap voor je kleine kapoen.    

Fiets je goed??Fiets je goed??Fiets je goed??Fiets je goed??    

Op  17 maart zal de 
fietsvaardigheid van de 
bengels van het derde en 
vierde leerjaar ‘getest’ 
worden. De bedoeling is 
eigenlijk om na te kijken 
of alle leerlingen wel 
klaar zijn om zich in het 
verkeer te storten.  

QuizQuizQuizQuiz    
    

OpOpOpOp zaterdag 19  zaterdag 19  zaterdag 19  zaterdag 19 
maart zal de maart zal de maart zal de maart zal de 
gymzaal weer gymzaal weer gymzaal weer gymzaal weer 
gevuld zigevuld zigevuld zigevuld zijnjnjnjn met  met  met  met 
hard nadenkende hard nadenkende hard nadenkende hard nadenkende 
mensenmensenmensenmensen.... Veel  Veel  Veel  Veel 
succes aan alle succes aan alle succes aan alle succes aan alle 

deelnemers van de deelnemers van de deelnemers van de deelnemers van de 
jaarlijks Quiz van jaarlijks Quiz van jaarlijks Quiz van jaarlijks Quiz van 
onze ouderraad.onze ouderraad.onze ouderraad.onze ouderraad.    

Handig om te Handig om te Handig om te Handig om te 
wetenwetenwetenweten    

OpOpOpOp onze website  onze website  onze website  onze website 
kan je de kan je de kan je de kan je de 

verslagen lezen verslagen lezen verslagen lezen verslagen lezen 
van de ouderraad van de ouderraad van de ouderraad van de ouderraad 
en de schoolraen de schoolraen de schoolraen de schoolraad. ad. ad. ad. 
Zeker eens doen Zeker eens doen Zeker eens doen Zeker eens doen 
als je wat als je wat als je wat als je wat meer meer meer meer 
achtergrond achtergrond achtergrond achtergrond 

infoinfoinfoinformatiermatiermatiermatie wenst. wenst. wenst. wenst.    
www.detwijg.bewww.detwijg.bewww.detwijg.bewww.detwijg.be    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij vieren feest!!Wij vieren feest!!Wij vieren feest!!Wij vieren feest!!    
    

Het is Het is Het is Het is carnaval. Woensdag carnaval. Woensdag carnaval. Woensdag carnaval. Woensdag 
2/03 mochten 2/03 mochten 2/03 mochten 2/03 mochten de kleuterde kleuterde kleuterde kleuters s s s 

verkleed naar school komen. verkleed naar school komen. verkleed naar school komen. verkleed naar school komen. 
OpOpOpOp donderdag  donderdag  donderdag  donderdag hebbenhebbenhebbenhebben de  de  de  de 
kleuterjuffen héérlijke kleuterjuffen héérlijke kleuterjuffen héérlijke kleuterjuffen héérlijke 

pannenkoekenpannenkoekenpannenkoekenpannenkoeken    gegegegebakken voor bakken voor bakken voor bakken voor 
de kde kde kde kleutersleutersleutersleuters. Smullen . Smullen . Smullen . Smullen 

geblazen!!!geblazen!!!geblazen!!!geblazen!!!    
    

OoOoOoOok de lagere school mag k de lagere school mag k de lagere school mag k de lagere school mag 
feest vifeest vifeest vifeest vieeeeren. Zij mogen opren. Zij mogen opren. Zij mogen opren. Zij mogen op    
vrijdag verkleed vrijdag verkleed vrijdag verkleed vrijdag verkleed naar schoolnaar schoolnaar schoolnaar school    
komenkomenkomenkomen. Foto’s zullen te . Foto’s zullen te . Foto’s zullen te . Foto’s zullen te 
bewonderen zijn op onze bewonderen zijn op onze bewonderen zijn op onze bewonderen zijn op onze 

website en op de blogs van de website en op de blogs van de website en op de blogs van de website en op de blogs van de 
juffen.juffen.juffen.juffen.    

 

Lezen isLezen isLezen isLezen is belangrijk! belangrijk! belangrijk! belangrijk!    
    

VVVVanaf 19 maart begint anaf 19 maart begint anaf 19 maart begint anaf 19 maart begint 
de jeugdboekenweek. de jeugdboekenweek. de jeugdboekenweek. de jeugdboekenweek. 
Het thema dit jaar is Het thema dit jaar is Het thema dit jaar is Het thema dit jaar is 
‘geheim’‘geheim’‘geheim’‘geheim’. Op 25 maart . Op 25 maart . Op 25 maart . Op 25 maart 
komenkomenkomenkomen de mens de mens de mens de menseeeennnn van  van  van  van 

de bibliobus een de bibliobus een de bibliobus een de bibliobus een 
verhaal vooverhaal vooverhaal vooverhaal voorlezen voor rlezen voor rlezen voor rlezen voor 

de 4de 4de 4de 4----en 5 jarigen.en 5 jarigen.en 5 jarigen.en 5 jarigen. 

Oudercontact 
 
Op dinsdag 22 maart en woensdag 23 maart is er 
oudercontact voor de kleuters. Let wel, de derde 
kleuterklas heeft reeds oudercontact gehad! De briefjes 
om een afspraak te maken vinden jullie nog in de heen -
en weermapjes. 

Verbondenheid 
 

De week na de krokusvakantie 
zullen we stilstaan bij het thema 
‘verbondenheid’. Elke klas zal 

enkele activiteiten doen rond dit 
thema. Let zeker op de houten 

muur in de inkomhal, de kinderen 
zullen vanalles maken voor op deze 
anti-pestmuur. Beluister ook zeker 
eens het anti-pestlied van Yeti met 

de titel ‘Hoe mooi’. Je vindt dit 
terug op de yetiwebsite: 

www.yeti.be 
 

Aandachtpunt van de maand 
 

Ik kan oplossingen bedenken… 

OPROEP!!!! 
 

Na het spaghettifestijn 
zijn er enkele 

pannenkoekenborden 
blijven staan. Wie nog 
een bord mist, kan dit 
komen afhalen op het 

secretariaat. 


