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1. Nieuwjaarswensen

Een positieve gedachte elke ochtend,
zal je hele dag veranderen!

2. Uitstappen februari
● Brandweerinformatiecentrum 6de leerjaar maandag 6 februari
● Brandweerinformatiecentrum 5de leerjaar dinsdag 7 februari
● De klap: Quinnie en Quinn 3de en 4de leerjaar dinsdag 7 februari
● Suske en Wiske museum 4de leerjaar dinsdag 14 februari

3. Smakelijke School
Elke dinsdag en donderdag krijgen onze kinderen een warme tas soep tijdens de
middag.
De reacties van onze kinderen zijn enorm positief. We vertellen op voorhand niet welke
soep het is en laten onze kinderen raden.
Vaak zijn ze aangenaam verrast als ze horen welke soep ze gegeten hebben.
In januari stonden volgende soepen op het menu:

o Witloofsoep
o Preisoep
o Waterkerssoep
o Champignonsoep
o Tomatensoep
o Pompoensoep

We krijgen ook elke week de hulp van enkele ouders tijdens het uitschenken van
de soep en afwassen van de bekers. We zijn echt heel dankbaar voor jullie hulp en
positieve reacties! Daarom ook op deze manier nog eens een welgemeende
dankjewel!

4. Carnaval
Op woensdag 15 februari 2023 vieren onze kinderen carnaval.
Deze dag mogen onze kinderen zich verkleden.
Er zullen heel wat leuke activiteiten op de agenda staan.

Maskers en wapens zijn niet toegelaten!



5. Laatkomers
Elke dag start onze schooldag om 8.30 uur. Onze poorten openen om 8.15 uur. Als
kinderen te laat komen brengt dit de start en dus ook de rest van onze schooldag in de
problemen.
Einde januari deden we stiptheidsacties. We merkten een wisselend succes van deze
actie.

Vandaar zal vanaf nu elk kind dat na 8.30 uur aankomt op school ingegeven worden
met een L-code (te laat). Het systeem zal deze gegevens bijhouden en ouders van
leerlingen die problematisch te laat komen zullen uitgenodigd worden om op gesprek te
komen.

We hopen op een positief effect van deze actie vermits we er alles aan willen doen om
onze onderwijstijd zo optimaal mogelijk te gebruiken.

We willen uiteraard onze dankbaarheid uitspreken voor de ouders die wel steeds op
tijd zijn.

6. Visie – Katholiek geïnspireerde dialoogschool
We zijn een katholiek geïnspireerde dialoogschool waar er plaats
is voor katholieke tradities en waarden en waar er interesse is
naar andere culturen. Respect voor en door iedereen staat hier centraal.
Praktijkvoorbeelden:
• Vieringen Voor onze kleuters organiseren we een viering op school. Deze is
heel toegankelijk voor iedereen. Ook voor onze lagere school worden vieringen
georganiseerd in de kerk. Deze vieringen zijn eveneens toegankelijk voor iedereen. We
vragen respect van en voor iedereen.
• Godsdienstlessen: de katholieke waarden worden besproken tijdens de lessen.
• Aandacht voor andere culturen in de klassen
• Pastorale werking (vieringen, projecten voor derde- en vierde wereld,…)
• …

7. Bericht van het oudercomité
Jammer genoeg kan de ouderfuif niet doorgaan door ‘te weinig inschrijven’. Maar niet
getreurd! Er staan nog tal van andere activiteiten op de planning:

● 15/3 om 8.30uur: koffiemoment: Bij een lekker kopje koffie of thee kan je
bijpraten en kennismaken met andere ouders. Gewoon, omdat jij als mama of
papa het verdient om even verwend te worden én omdat je zo ook andere
ouders (beter) leert kennen.

● 25/3 ouderkwis voor ouders en sympathisanten: Stel een groepje samen van 4
of 5 personen en beleef een plezante quizavond. We maken het gezellig, de
vragen zijn heel gevarieerd en niet te moeilijk én we voorzien leuke prijsjes.
Uitnodiging met inschrijvingslink volgt via questi.

8. Zoekertje
Wij zijn op zoek naar een handige mama of papa, vriend of kennis die onze paden
aan de ingang van de Paulus Beyestraat (en eventueel ook aan de ingang Tirinusstraat)
opnieuw kan aanleggen. De stenen liggen momenteel vaak los of scheef waardoor het
niet veilig is voor onze ouders en leerlingen. Indien u ons kan helpen mag u contact
opnemen met de directie via questi of 03/325.16.88



9. Kalender februari
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