
 

 

 
  

 

     Mededelingen  februari 2019 
       Gezond, het jaar rond…. 

 

Agenda 
Donderdag 7 februari Wetenschap in de klas. 

Vrijdag 8 feb. Op pad met Roland 

Dinsdag 12 februari DikkeTruienDag 

WoDoVrij 13-15 feb. Sportklassen L1+L2 

Woensdag 20 februari Studiedag Géén school! 

Donderdag 21 feb. Bezoek PTI L56 

Vrijdag 22 feb. Kaarting + Kinderfuif 

Donderdag 28 feb. Sportnamiddag L34 

Vrijdag 1 april Carnaval met pannenkoekenbak! 

 
Wetenschap in de klas Donderdagvoormiddag 7 feb. 

Kleuter + Lager 

Donderdag dompelen we alle leerlingen eventjes onder in 

een badje Wetenschap.  

 

Op pad met Roland  

vrijdag 19 uur 

Vrijdagavond komt Roland 

ons wat uitleg geven 

omtrent het oversteken 

van padden, salamanders 

en andere (onder)kruipers! Roland is vol van het 

onderwerp! Een radde prater! Aanbevolen! 

 
DikkeTruienDag  

Dinsdag 12 februari kleuter en lager 
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Nu dinsdag zetten we de verwarming een paar graden 

lager. We zullen de warmte zelf produceren met 

bewegen! In de namiddag staat er een 

dikketruienparcours op het programma. We ronden de 

dag af met een warme choco en een koek! We proberen 

allemaal zoveel als mogelijk in het BLAUW op school te 

komen! Met vele laagjes! 

Zijn er ouders die eventueel kunnen helpen bij het 

opwarmen van de choco? Wij zorgen voor de aankopen. 

Omstreeks 15.15 uur zouden we die dan nuttigen! 

Kaarting en Kinderfuif 

Op vrijdag 22 februari organiseert de Vriendenkring 

haar kaarting, haar kinderfuif. Alle oudste kinderen 

kregen zes kaarten mee om (mogelijks) te verkopen. 

Lukt dit niet, geef ze dan terug mee naar de klas. Lukt 

dit wel, dan wordt het bedrag meegegeven naar de juf. 

Extra kaarten mogen uiteraard gevraagd worden. Die 

avond kunnen de kinderen dansen en springen onder 

begeleiding. De ouders kunnen dan rustig een potje 

kaarten, een drankje nuttigen, een nageltje op de kop 

slaan, een dansje placeren! De inkom voor de kinderfuif 

bedraagt 5 euro en wordt de avond zelf betaald aan de 

ingang! GRAAG VERKLEED!!!!!!!!!!!!!!!!! IS LEUKER!!!!!!!!!!!!! 

 

Carnaval 2019  

met pannenkoekenbak 

Voor Carnaval vragen we – naar jaarlijkse 

traditie – aan de ouders om vooraf pannenkoeken 

te bakken. Gelieve het aantal pannenkoeken dat 

je wenst te schenken door te geven aan Evy 

Nollet via de.kesel.nollet@hotmail.be 

Let wel: hotmail.be 

 

Woensdag 20 februari  

GEEN SCHOOL 
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