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- donderdag aanstaande hebben we aandacht voor gedichtendag! 
- het oudercontact voor het lager gaat volgende week donderdag 2 februari door in de 
eigen klas. Vergeet niet uw afspraak online te maken! 
- in de week van 30 januari is er GEEN studie. 
- er staat een vrije dag op vrijdag 3 februari 2023. 
- op zaterdag 4 februari verzorgt het derde leerjaar de Lichtmisviering in de kerk van Sint-
Eloois-Vijve om 17 uur! 
- #iktrekhetmijaan = dikke truiendag op donderdag 9 februari! 
- we zetten onze deuren open voor nieuwe leerlingen op zaterdag 11 februari tussen 10 en 
12 uur! 
- we vieren carnaval en eten frietjes op vrijdag 17 februari 2023!

We zetten de verwarming enkele graden lager, trek alvast 
een dikke trui aan! 
Laten we de CO²-uitstoot verminderen door zoveel mogelijk 
met de fiets of te voet naar school te komen op donderdag 9 
februari 2023. 
Op het menu staat een vegetarisch alternatief! 
We trekken het ons echt aan! De zorg voor het klimaat is 
belangrijk voor de toekomst van onze kinderen!

In de week van 13 februari hebben we extra aandacht voor de actie van Ketnet 
‘STIP-IT’. Pesten is niet oké. Op school proberen we pestproblemen te 
voorkomen: door veel te luisteren en te praten met de kinderen, in te zetten op 
Rots &Water en te werken met het anti-pest-contract. Als het zich voordoet, breng 
de school meteen op de hoogte, zodat we het probleem meteen kunnen 
aanpakken. 
 

Tijdens diezelfde week bereiden we ons voor op ons carnavalsfeest van 17 februari 2023.  
Elke dag vragen we de kinderen om in een andere kleur naar school te komen. Op deze manier 
willen we het groepsgevoel blijvend stimuleren. Maandag – dinsdag – woensdag (fluo) – 
donderdag en op vrijdag ‘vrij’ te kiezen. Meer info volgt nog…

Op zaterdagnamiddag 11 maart 2023 organiseren we ons schoolfeest. Dit houdt o.a. een 
optreden in met de klas. Graag zouden we van u te weten komen als uw kind(eren) er NIET 
kan(kunnen) bij zijn, zodat we hiermee rekening kunnen houden bij onze voorbereidingen. 
Gelieve de klasjuf hierover op de hoogte te brengen.  


