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Ik verdrink soms in een boek
de spanning sleurt me mee
in een stroom van woorden
drijf ik naar de zee
meestal strand ik
als ze roepen ‘kom’
‘kom je eten’
Alleen als ik lees
mag iedereen mij vergeten.
.

Een blik op het schooljaar
Vakantieperioden en vrije dagen schooljaar 2021-2022
Schoolvakanties:
Krokusvakantie: van maandag 28/02 tot en met zondag 6/03
Paasvakantie: van maandag 4/04 tot en met Paasmaandag 18/04
Hemelvaartsdag met brugdag: donderdag 26/05 en vrijdag 27/05
Pinkstermaandag: 6/06
Begin van de zomervakantie: vrijdag 1 juli
Pedagogische studiedagen: woensdag 4 mei ‘22
Instapmomenten in de peuterklas:
Maandag 7 maart 2022
Dinsdag 19 april 2022
Maandag 30 mei 2022
Andere ‘speciale dagen’ dit schooljaar:
Donderdag 17 maart: 3de graad naar Technopolis
Woensdag 20 april: Buitenspeeldag
Vrijdag 6 mei; 6de lj bezoekt Robotland
Van 10 tot en met 13 mei: zeeklassen voor 4de en 5de lj
Dinsdag 10 mei: schoolreis 1ste graad naar de Efteling
Donderdag 19 mei: STEM-mobiel op bezoek voor 6de lj
Donderdag 19 mei: 3de lj naar Bokrijk
Zondag 22 mei: Familiedag
Zaterdag 28 mei: Vormsel
Woensdag 1 juni: schoolfotograaf voor klasfoto’s
Donderdag 23 juni: Pennenzakkenrock
Dinsdag 28 juni: sportdag: met de ganse school naar zee
Woensdag 29 juni: receptie schoolverlaters

WIST JE DATJES
WIST JE DAT……………
-dat op vrijdag 4/02 op onze school een schoolfotograaf aanwezig zal zijn
voor individuele foto's en/of familiefoto's.
Graag willen wij VOORAF van de ouders weten van welke gezinnen we de
zusjes en/of broertjes samenbrengen voor een familiefoto.
Via de gezinsoudste laat u weten aan de klasjuf dat er een familiefoto wordt
verwacht. Geen melding = geen familiefoto’s!

-In onze kleuterschool willen we starten met laarsjes op school zodat we meer
in de tuin kunnen spelen.
Wij hopen dat elke kleuter een eigen paar rubber laarsjes op school kan
zetten. We zullen als school ook voor reserve-laarzen zorgen.
Graag de naam aan de binnenkant schrijven aub?
Als school gaan we nog op zoek naar een handig opbergsysteem.
Eerst proberen we het uit in de kleuterschool en misschien plannen we
laarzen later voor 1-2-3.
-dat er voor Brasschaatstwg een nieuw telefoonnummer moet gebruikt
worden: 03.375.41.20

-Bedankt om bij de minste symptomen uw kind thuis te houden en/of een
zelftest te doen.

GEZOCHT…...GEZOCHT
Wie heeft er kleuterlaarsjes die niet meer gebruikt worden?
Het idee is om een voorraad laarsjes op school te hebben,
zodat we iedereen laarsjes kunnen aandoen om in de tuin te
kunnen spelen ook al is het gras nat.

JUF LIANE

Gewoon lekker en gezond eten….

En wat lag er onder de kerstboom dit jaar…???
Juist… een leuk kookboek vol superlekkere gerechtjes.
Ja hoor, ik heb er echt al enkele klaargemaakt en hoewel
ik geen chefkok ben, mocht het resultaat er zijn!!!
Een aanrader voor al wie van veggie houdt (wat niet wil
zeggen dat ik ook wel eens een mals stukje vlees lust).
Smakelijk eten!!!
Juf Liane
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Instapmoment voor de rode klas
6de lj krijgt bezoek van een leerkracht van Stella Matutina
Stage rode klas
2de graad naar Dinomuseum in Brussel
Schoolfotograaf voor individuele en familiefoto’s

Stage rode klas t.e.m. 11/02
Zwemmen voor 1-2-3
20u ouderraad
Of de wintersportdag zal doorgaan beslissen we op 01/02
Dossinkazerne 3de graad

20u schoolraad
3de graad zwemspetters
13u kindergemeenteraad

13u Megapaleis 2de lj
Stage rode klas
Zwemmen 4-5-6
Bibliotheek
Nm Onderwijsbeurs in Essen
19.30u schoolbestuur
Carnavalsdag

Start krokusvakantie

