
 

 

 

 

  

              

 

 

Activiteitenkalender januari 2023 

Ma 

09  

Zwemmen voor L2  

Start inschrijvingen grootouderweek kleuters februari  

Start 8 nieuwe peuters in de peuterklas  

Start nieuwe leerling in L3A en in K2B 

Do 

12  

Vaccinatiedag voor L1 en L5 

Bib voor L3 

Vr 13  Rapport lager  

Ma 

16  

Afname welbevinden lager  

Zwemmen voor L1  

Di 17 Medisch onderzoek L6 te Eeklo (met bus)  

Ma 

23 

Zwemmen voor L2  

Di 24 Bezoek Sunny : lagere school : evaluatie opdrachten december + actiepunt 

n.a.v de zilveren weken  

12u30 : leerlingenraad  

20u : ouderraad 

Do 

26  

Bezoek Sunny : lagere school : deel 2 

Poëziedag + start gedichtenweek  

Ma 

30  

Zwemmen voor L1  

Di 31 Bezoek Sunny en Victor : evaluatie zonnestralen en hartjes bij de kleuters  

 

Vooruitblik naar februari  

Woe 01  Pedagogische studiedag : geen school !  

7,9,10.02 Grootoudernamiddagen in de turnzaak 

Vr 17  Carnaval in de nm  

16u : Fluo – party ouderraad in de turnzaal  
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Nieuwsbrief januari 2023  

1. Iedereen is gezien : fluo – top  

Op de afdeling 28a werd op 12 december een beloningsactie voorzien : slechts 

3 kinderen hadden de fluo jas niet aan ! TOP dus !  

Dank om hier als ouder ook aan mee te werken ? 

 

 

 

2. Inschrijven voor grootouderfeest 7,9 en 10 februari 2023 

Vanaf 9 januari zal er kunnen ingeschreven worden voor het grootouderfeest 

voor de kleuters. ( banner op de website ) 

 De voorstelling gaat door in de turnzaal. 

Alle kleuters brengen 3 namiddagen dezelfde voorstelling.  

De capaciteit is 110 personen per namiddag. 

We kunnen enkel grootouders toelaten, geen meters of peters, nonkels of 

tantes.  

 

3. Save the date : fluo – party van de ouderraad  

Op vrijdag 17 februari na school gaat in de turnzaal de fluo – party door van 

de ouderraad : jong en oud is welkom ! Dus save the date ! 

 

4. Nieuws van Sunny  

 December… Tijd maken voor elkaar… 

 

 



Sunny bracht in alle klassen een bezoekje. 

 

 

Jammer dat Victor, de vriend van Sunny, ziek was. Nu moest Sunny de kleuters 

bezoeken zonder hem… Gelukkig had ze een foto mee van Victor en ging ze samen 

met de kleuters in de kring om te praten over het oplossen van een ruzie. Alle 

kleuters kunnen rode hartjes verdienen als ze het na een ruzie met een vriendje weer 

goed maken. Die hartjes worden in de klas opgehangen. Sunny ziet al uit naar haar 

volgende bezoekje om de hartjes te tellen. 

 

De kinderen van de lagere school kregen 5 opdrachten waar het gevoel centraal 

stond. Praten over hoe we ons voelen en een andere klas eens verrassen 

bijvoorbeeld… Bij één van de opdrachten hoorde een cadeautje. En weet je wat er in 

het cadeautje zat? Kijk maar op de foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunny wenst iedereen een deugddoend eindejaar toe. 

En dat de zon in jullie hart hard mag schijnen! 

 

 

 

 

 

5. Directie enkele weken afwezig  

Vanaf vrijdag 23.12 is directie Annelies afwezig o.w.v medische redenen. 

Tijdens haar afwezigheid wordt directie Annelies vervangen door zoco Tamara 

en juf Stefanie (beleidsmedewerker ) . 



Zijn er zorgen of vragen, aarzel niet om op te bellen naar 050 71 15 93 of te 

mailen naar directie@depapaver.be. 

 

 

Fijne feestdagen en alle geluk voor 2023 ! 

Directie Annelies en team 

 

mailto:directie@depapaver.be

