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onze werking

even terugblikken
De leerlingen van het 6de leerjaar brachten een bezoek aan het
secundair onderwijs tijdens de AB-dag in de middenschool
Anton Bergmann te Lier. De kinderen konden kennismaken
met leerkrachten en vakken.

De leerlingen van het vierde leerjaar gingen ook
zelfontdekkend aan de slag. Tijdens de
techniekles kregen ze als opdracht een
kabelbaan te maken die voldeed aan opgegeven
criteria.

Nieuws van de leerlingenraad
De leerlingen van het eerste leerjaar maakten een leerrijke
uitstap naar het Legolab in de hogeschool KDG te Antwerpen.
Ze bouwden en programmeerden met Lego.

De leerlingen organiseerden een actie tijdens
de ‘week tegen pesten’. Ze maakten een
knappe spandoek en probeerden de ouders te
betrekken door op maandag voor en na
schooltijd rond te gaan met de Stip it stempel.
Op deze manier proberen we met z’n allen
duidelijk te maken dat we tegen pesten zijn.

De spaghetti-avond was een groot succes. Bedankt voor de
talrijke opkomst en alle helpende handen!
Het spaghetti team
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Nieuws van het oudercomité

activiteiten deze maand
Op vrijdag 13/3 organiseert Bednet voor de vijfde keer op rij
de Nationale Pyjamadag en onze school neemt opnieuw
hieraan deel. Iedereen mag die dag in pyjama naar school
te komen. Op deze manier steken we langdurig en
chronisch zieke kinderen een hart onder de riem.
Meer info over deze actie vindt u terug op :
https://www.bednet.be/pyjamadag/

Het oudercomité is op zoek naar een nieuwe
voorzitter. Vind jij het leuk om betrokken te zijn bij de
activiteiten die voor de school worden georganiseerd?
Dan ben jij waarschijnlijk de geknipte persoon! Je
komt terecht in een enthousiast team van ouders die
je zeker zullen helpen bij je nieuwe uitdaging. Voor
meer info kan je contact opnemen via
an.morbee@gmail.com of je kan eens langskomen
op onze volgende vergadering op maandag 9 maart
in de leraarskamer.

Tijdens de maand maart gaat traditioneel de
jeugdboekenmaand door. Het thema dit jaar is ‘Wat doet
kunst?’ . De klassen van de lagere school zullen deze
maand allerlei activiteiten in de bib volgen rond dit thema.
Dank je wel aan de bibliotheek om dit te organiseren. Meer
info op : https://www.jeugdboekenweek.be/

Extra
In K3 hebben we er sinds enkele weken een nieuwe leerling bij : Femte. Ze heeft haar plekje binnen de groep al snel
gevonden. Na de krokusvakantie starten 2 peuters bij juf Ann: Vince en Kaja. We wensen jullie een leuke kleutertijd toe!
We verwelkomen ook Nancy. Zij zal van maart tot juni stage lopen in K1.
Net voor de krokusvakantie namen we afscheid van 2 trouwe medewerkers op onze school. Logistieke medewerker Pieter en
toezichter Nicky van het slaapklasje mogen genieten van hun welverdiende pensioen!
Wijkwerker Natalie die instaat voor het middagtoezicht bij de kleuters heeft beslist definitief te stoppen. We zijn dus terug op
zoek naar iemand om op ma, di , do en vrij van 12.30u tot 13.30u samen met een leerkracht onze kleuters te begeleiden. Je
krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Heb je zelf interesse of ken je iemand die die graag wil doen? Neem dan snel
contact op met de school.
Van 28 februari tot 8 maart gaat de week van de vrijwilliger door. Ook via deze weg willen we hen even in de bloemetjes
zetten. Davy, Marijke en alle ouders die reeds insprongen voor het middagtoezicht : Heel erg bedankt voor jullie enthousiasme
en inzet. Jullie zijn een grote steun voor onze school.
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