
   

februari 2021 
 
 

Welkom aan onze nieuwe instappertjes,  
wij hopen dat zij zich snel thuis mogen voelen! 

 
 

Tijdens de maand december hebben wij een ééndaags online inspectiebezoek gehad. 
Gedurende het afsluitend reflecterend gesprek mochten wij volgende woorden in 

ontvangst nemen. Het is een sterke stimulans om verder op pad te gaan  
en een hart onder de riem voor iedereen dankzij een grote inzet en teamwerk! 

‘Jullie zijn een school met een hart voor de begeleiding van kwetsbare leerlingen.  

Jullie hebben ons nieuwsgierig gemaakt, en dat is positief. Jullie hebben een duidelijke 

dynamiek, beweging en wisselwerking alsook de wil om stappen te zetten.  

Wij hebben genoten van jullie enthousiasme en samenwerking.  

Er is een goede inbedding, een duidelijkheid in beleid met iemand die jullie stuurt en 

begeleidt. Het was voor ons een boeiende dag!’ 

 
 
 
 

Op donderdag 28 januari was het gedichtendag,  
in de klassen werd er rond gedichten gewerkt en  
aan de poort kon u een QR-code scannen.   
Hiernaast kan u dit gedicht nog eens bekijken. 

 
 
 
 

Woensdag 10 februari vieren wij Carnaval in de kleuterschool en  
op vrijdag 12 februari in de lagere school.  
Alle kinderen kunnen dan genieten van iets lekkers,  
dit verzorgd door de ouders van het ouderteam!  
Dankjewel! 

 
 
Op dinsdag 9 februari is het naar jaarlijkse gewoonte weer Dikketruiendag. 
We zetten de verwarming dan een beetje zachter en hopen zo een handje te helpen aan  
een beter klimaat.  De kinderen dragen op deze dag best een lekker dikke (gekleurde) trui. 
 

Op deze dag gaan we ook van start met onze fietsactie “Fietsen als een echte 
klimaatflandrien”.  Gedurende de rest van het schooljaar proberen we met zijn allen 
zoveel mogelijk kilometers te fietsen (ook steppen en stappen telt mee).. Alle kilometers 
worden opgeschreven, hiervoor krijg je nog een invulstrookje.  Zo trachten we tot Nieuw 
Zeeland te fietsen. Als het lukt, volgt op “Wereldfietsdag”, 3 juni, een echt fietsfeest. 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

Maandag  1/02/2021  IK welkom aan onze nieuwe instappers! 

Dinsdag  2/02/2021   

Woensdag  3/02/2021   

Donderdag  4/02/2021  KS 2 medisch onderzoek op school  

Vrijdag  5/02/2021  LS einde toetsenperiode   

Zaterdag  6/02/2021  
 

Zondag  7/02/2021  Verjaardag juf Laura  

Maandag  8/02/2021   

Dinsdag  9/02/2021  Dikketruiendag + start fietsactie 

Woensdag  10/02/2021  KS carnaval 

Donderdag  
11/02/2021  

LS 1 tem 5: rapport  2 en oudercontact - online 
Kindergemeenteraad 17-18 u 

Vrijdag  12/02/2021  LS Carnaval  

Zaterdag  13/02/2021    

Zondag  14/02/2021  Carnaval en Valentijn  

Maandag  15/02/2021    

Dinsdag  16/02/2021    

Woensdag  17/02/2021  Aswoensdag   

Donderdag  18/02/2021    

Vrijdag  19/02/2021    

Zaterdag 20/02/2021    

Zondag  21/02/2021    

Maandag  22/02/2021  IK welkom aan onze nieuwe instappers! 

Dinsdag  23/02/2021  
 

Woensdag  24/02/2021  Pedagogische studiedag – VRIJ voor alle leerlingen 

Donderdag  25/02/2021   

Vrijdag  26/02/2021   

Zaterdag  27/02/2021  Verjaardag juf Anneleen  

Zondag  28/02/2021    
 


