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Ouderraad 
Op zaterdag, 7 februari organiseert de ouderraad haar “tweede quiz”. 
 
 
Kriebelteam 
Op 16/1 en 19/1 werd de ganse school door het kriebelteam gescreend op luizen.  
In de kleuterschool waren er drie besmettingen en in de lagere school één. Dat is dus een heel 
mooi resultaat ! 
Voor meer info over luizen kan u terecht op onze website of bij het kriebelcoördinatieteam 
(Martine Cresens, Marlies Derijcke, juf Wendy, juf Lut en juf Saskia) 
 
Groep verbondenheid 
Van 9 t.e.m. 18 februari werkt heel de school rond het thema “ iedereen telt mee” 
Volgende activiteiten staan op het programma: 

- 10/2: toneelstuk “ varkenspest” in de school voor 3de, 4de en 5de leerjaar 
- 11/2: toneelstuk “ straff” in Leuven voor het 6de leerjaar 
- 11/2 om 20.00 uur: “ pesten, daar doen we samen iets aan”: voordracht voor ouders in 

de school, met aansluitend voorstelling anti- pestproject. 
 
 
Inzameling inktpatronen, cartridges en batterijen 
We zamelen nog steeds alles in: u mag alles deponeren in de daarvoor voorziene dozen in 
onze inkomhal. Bedankt alvast voor jullie medewerking.  
 
 
Catechese 
Catecheseweekend voor de zesde klas op 1 en 2 februari. 
 
Evacuatieoefening 
Op donderdag, 12 februari is er een aangekondigde evacuatieoefening op school. 
 
 
 
 



Infoavond  
Op maandag, 16 februari om 19.00 uur is er een infoavond voor de ouders en de kinderen van 
het zesde leerjaar over de sneeuwklassen te Saint- Luc. 
 
 
Medisch onderzoek 
Dinsdag, 17 februari gaat de 2de kleuterklas van juf Anita naar het medisch centrum te Leuven 
voor een onderzoek. 
 
 
Oudercontact 
Dinsdagavond, 17 februari is het oudercontact voor de eerste graad van de lagere school. Er 
zullen nog briefjes met uw kind meegegeven worden. 
 
Carnaval 
Carnavalsfeest op donderdag 19/2 in de kleuterschool! Iedereen mag die dag verkleed naar 
school komen. We eten dan ook heerlijke pannenkoeken. 
 
Carnavalsstoet 
Vrijdag, 20 februari om 13.15 uur carnavalstoet met de ganse school. Iedereen is welkom om 
mee te stappen met de kinderen! 
( bij regenweer gaat de stoet niet door) 
 
Vrijaf 
Pedagogische studiedag op vrijdag, 13 februari: de juffen en meesters komen die dag naar 
school, de kinderen hebben dan vrij. 
De krokusvakantie begint op maandag, 23 februari, en eindigt op vrijdag, 27 februari.  
Maandag, 2 maart is het terug school. 
 
Parking school 
De parking van de school vooraan is voorzien voor bezoekers en leveranciers. 
 
 
Het schoolteam                                                De directie,  
                                                                          Martine Van der Auwera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             


