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- Straks komt er een brief op Gimme i.v.m. het project ‘Lezen in actie’. Het project 
beoogt de leesmotivatie van leerlingen te bevorderen door een stimulerend 
boekenaanbod te koppelen aan doelgerichte en leesstimulerende activiteiten. We 
rekenen hierbij op jullie medewerking! 

- Op donderdag 31 maart 2022 gaat een solidariteitsmaaltijd door op school ten 
voordele van Broederlijk Delen. Alle kleuters en leerlingen lager die op 31 maart op 
school blijven eten, krijgen die middag boterhammen met soep. Dit is elk jaar een 
gezellig samenzijn in de eigen klas. 

 

  

Wij brengen jullie graag op de hoogte : 
LEERLINGEN MOGEN IN PYJAMA NAAR SCHOOL KOMEN op 
VRIJDAG 11 MAART 2022. 
Naar school gaan lijkt vanzelfsprekend. Maar als je door 
ziekte niet meer kan gaan, besef je vaak pas wat je mist. Op 
Pyjamadag steken we samen alle zieke kinderen en jongeren 
een hart onder de riem. En kan je ons ook helpen om Bednet 
nog meer bekend te maken. 

 
 
 

 
Nu de meeste corona-maatregelen werden opgegeven, kijken we reikhalzend uit naar ons 
schoolfeest.  
Een moment om samen te komen, om zich weer verbonden te voelen met elkaar, met de 
andere ouders, de leerkrachten, de school, … Laten we er een leuk samenzijn van maken!  
Maak je alvast vrij op zaterdag 14 mei 2022 vanaf 14 uur, we verwachten jullie! 
Het thema van het schoolfeest wordt weldra gecommuniceerd via een leuke affiche!  
Nu eerst het grootoudersfeest van 17 maart! De toegangskaartjes voor de grootouders 
komen begin volgende week met uw kind mee in de schooltas! 



 

Binnen ons jaarthema hebben het de komende maand over de ‘wereldboom’. Hierin willen 
we o.a. leuke boodschappen de wereld in sturen. 
We hebben hiervoor uw hulp nodig! Kan u ons 
adressen bezorgen van mensen, die u kent en in 
het buitenland wonen? Vanuit de duizendpoot 
ontvangen ze dan een ‘leuk kaartje met een 
boodschap’ en vele duizendpootgroetjes! 
U kan de adressen bezorgen via de klasjuf ofwel 
per mail via duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be 
Alvast bedankt! 
 

 

 

Via deze weg wensen wij alle mensen met een groot hart voor onze school te bedanken: 

de schilouders, de zwemomi’s, de fietsopa’s en oma’s, de leesouders, de mensen van het 
oudercomité en alle mensen, die hier en daar vele handjes toesteken. 
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