
 

 

 

 

 

 

Activiteitenkalender februari 2021  

di 01.02  Instapdag peuters  

woe 02.02  Pedagogische studiedag : alle leerlingen vrijaf  

vr 04.02  12u15 : zorgteam KS  

ma 07.02  Zwemmen voor L2  

20u : schoolraad  

di 08.02 19u : werkgroep eetfestijn  

20u : ouderraad  

vr 11.02  Sportdag voor L1-2-3.  

ma 14.02  Zwemmen voor L1  

14u : L5 naar de schaatspiste   

di 15.02  12u30 : leerlingenraad  

14u : L4 naar de schaatspiste  

woe 16.02  Nm : 13u – 16u45 : oudercontacten voor L6 

do 17.02  DIKKE TRUIENDAG  

14u : L3 naar de schaatspiste 

16 – 18u : oudercontacten voor L6 

vr 18.02  12u30 : kinderkoor  

ma 21.02 Zwemmen voor L2 

vm : booktubes voor L6 

14u : L6 naar de schaatspiste  

di 22.02  vm : booktubes voor L6 

Woe 23.02  Carnaval voor de kleuterschool  

11u15 : stoet rond de school  

do 24.02  14u : L6 naar de schaatspiste  

 

vr 25.02  NM : carnavalsfeest in klassen lager  

14u45 : stoet voor lager – start gemeentehuis 

16u : start krokusvakantie t.e.m zondag 6 maart  
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Vooruitblik naar maart  

 

Ma 07. Zwemmen voor L1 

Start juf Ashley in L6A 

Opstart tweede peuterklas  

 

 

Nieuwsbrief februari 2022 

Omtrent AVI – leesniveau : lagere school  

In de voorbije weken werden de kinderen van L2 tot en met L6 getest op technisch lezen.  Dit 

resulteert in een AVI leesniveau, nu te zien in het rapport van februari.  

Dit resultaat varieert van S tot en met AVI Plus. Daartussen bevindt zich M3 -E3 – M4-E4 -M5-

E5 – M6-E6 – M7-E7. 

Het lezen is goed als uw kind gestaag evolueert.  

De kinderen van L1 zijn nog niet getest. Dit resultaat zal pas in maart op het rapport staan. 

 

MOS – beleid : verpakkingsafval  

Graag water meegeven in een hervulbare fles. Mogen we vragen boterhammen mee te 

geven in een boterhamdoos? 

Zo beperken we het restafval en zetten we als school mee in op duurzaamheid. 

 

Als u thuis boterhamdozen of drinkflessen hebt die u wenst te doneren aan de school, mag u 

het secretariaat contacteren.  

 



Snoep in de boterhamdozen 

Mogen we vragen geen chocolade en snoep meer mee te geven in de boterhamdozen ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval voor kleuters op woensdag 23 februari  

Dit jaar organiseren we een carnavalsfeest voor onze kleuters op woensdagvoormiddag. 

De kinderen komen verkleed naar school.  Jas graag boven de verkleedkledij. 

Graag verkleedkledij dat vlot af/aan kan bij het toiletbezoek. 

De kleuters brengen die morgen geen boekentas mee naar school. 

Er wordt een drankje en versnapering voorzien. 

De stoet van de kleuters start achteraan de school, aan de speelzaal. 

We stappen richting Hoogen Pad , dan rechtsaf richting kerk en dan via Adegem-dorp terug 

naar het rode schoolhek. (schoolingang)  

Bij hevige regenval zal de stoet niet doorgaan. 

 

 

Carnaval voor lager op vrijdagnamiddag 25 februari  

De kinderen van de lagere school vieren carnaval op vrijdagnamiddag 25 februari. 

Kinderen die niet naar huis kunnen over de middag, brengen de verkleedkledij mee naar 

school. Over de middag kan men zich verkleden in de klas. 



Er wordt een activiteit georganiseerd door de leerlingenraad. ( per klasgroep – van 13u15 tot 

14u30 ) 

We voorzien ook een versnapering en een drankje voor iedereen. 

De stoet start om 14u45 stipt aan de bib. We vertrekken richting Schoolstraat, Hillestraat en 

dan via Adegemdorp terug naar school. 

Bij hevige regenval zal de stoet niet doorgaan. 

 


