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Zwemmen 6de leerjaren
Zwemmen 4de leerjaren
Zwemmen 1ste leerjaren

13.00

Zweminitiatie dolfijnenklas wijkafdeling
Rapport
Ruildag lagere school
Kinderfeestdag
Wisselbeker uitreiking in het kader van de actie ‘Laat je zien’
Begin van de krokusvakantie

08.15
09.00
13.00

zaterdag
zondag
maandag
dinsdag

Sportweek voor de 6de leerjaren in sportcomplex Veldmeers te Laarne
Leeruitstap derde leerjaren naar brandweer en politie in Wetteren
Zwemmen 4de leerjaren
Zwemmen 1ste leerjaren
Pedagogische studiedag
Start van het klasoverschrijdend kunstproject voor de 3de kleuterklassen en de
eerste leerjaren
Middagactiviteit: kinderkoor Mijoen voor 2de tot 6de leerjaren
Wisselbeker uitreiking in het kader van de actie ‘Laat je zien’

Mega-project in samenwerking met de politie in 6de leerjaar A
Oudercontacten 6de leerjaar B met betrekking tot de studiekeuze
Zwemmen 5de leerjaren
Zwemmen 3de leerjaren
Zwemmen 2de leerjaren
Oudercontacten 6de leerjaar A met betrekking tot de studiekeuze
Doorschuif 3de kleuterklassen/1ste leerjaren voor het kunstproject
Mega-project in samenwerking met de politie in 6de leerjaar A
Zweminitiatie kikkerklas centrumafdeling
Infoavond voor ouders over ‘Het belang van bewegen voor de ontwikkeling van de
hersenen’ (cf onderaan)
Middagactiviteit: kinderkoor Mijoen voor 2de tot 6de leerjaren
Wisselbeker uitreiking in het kader van de actie ‘Laat je zien’
Vernissage voor de ouders over kunstproject 3de kleuterklassen/1ste leerjaren
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19.30
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25
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Maria Lichtmisviering op centrum- en wijkafdeling
Pannenkoeken voor alle leerlingen
Middagactiviteit: kinderkoor Mijoen voor 2de tot 6de leerjaren
Wisselbeker uitreiking in het kader van de actie ‘Laat je zien’
Jaarthema: sprookjesvertellers op bezoek
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Aswoensdag

Graag uw aandacht voor:
-

-

-

Op woensdag 8 februari is het pedagogische studiedag voor de leerkrachten: dan is er geen
school voor onze leerlingen.
In onze zesde leerjaren loopt het MEGA-project in samenwerking met de politie. Dit project
gaat over sociale en persoonlijke vaardigheden (onderwerpen als drugspreventie,
verslavingen komen aan bod).
Vrijdag 24 februari is het weer onze traditionele kinderfeestdag met alvast ’s middags de
gehaktballetjes met frietjes op het menu. Er volgt nog een brief hierover!
Na de voorrangsperiode voor broertjes en zusjes starten de inschrijvingen voor nieuwe
ouders voor het schooljaar 2017-2018 na de krokusvakantie op maandag 6 maart om 8 uur.
Op donderdag 16 februari gaat een infoavond door over ‘het belang van bewegen voor de
ontwikkeling van de hersenen bij jonge kinderen’. Deze infoavond gaat door in de feestzaal
van het Scheppersinstituut, Cooppallaan 128 te 9230 Wetteren om 19.30 uur. Gratis toegang
voor alle geïnteresseerden.
De ouders van de kinderen van de derde kleuterklassen en eerste leerjaren worden
uitgenodigd op een ‘vernissage’ als afsluiting van het kunstproject over Picasso en Keith
Haring. Dit is een klasoverschrijdend project tussen 3de kleuterklassen en eerste leerjaren.

Menu voor de maand februari

Maandag 06/02/17

Dinsdag 07/02/17

Donderdag 09/02/17

Vrijdag 10/02/17

Kervel-preisoep
Runderbouletten
Tomatensaus
Wortelstamppot

Tomatensoep
Hokifilet in mosterdsaus
Bloemkool
Gekookte aardappelen

Jardinièresoep
Kalkoenfilet
Veenbessensaus
Perziken
Gekookte aardappelen

Tomatengroentesoep
Hesp in kaassaus
Macaroni

Maandag 13/02/17

Dinsdag 14/02/17

Donderdag 16/02/17

Vrijdag 17/02/17

Landbouwerssoep
Varkensgebraad
Duivelse saus
Erwtjes
Gekookte aardappelen

Seldersoep
Gevogelterollade
Gevogeltesaus
Rode kool
Gekookte aardappelen

Tomatensoep
Kalkoenstoverij
Cruditeiten
Gebakken aardappelen

Aspergesoep
Cordon bleu
Spinaziepuree

Maandag 20/02/17

Dinsdag 21/02/17

Donderdag 23/02/17

Vrijdag 24/02/17

Preisoep
Crousti'zoo
Witte kool
Puree

Tomatengroentesoep
Visfilet in brévalsaus
Gestoofde worteltjes
Gekookte aardappelen

Tomatensoep
Kippenfilet
Currysaus
Appelmoes
Rijst met groentengarnituur

Kinderfeestdag: gehaktballen met
frietjes
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