
 

 

 

 

  

              

 
Activiteitenkalender februari 2023 

Woe 01  Pedagogische studiedag: alle leerlingen hebben VRIJAF. 

 

Ma 06 Namiddag: schaatsen L4 

20:00 Schoolraad  

Di 07 Voormiddag: schaatsen L5 

Namiddag: grootouderfeest in de gymzaal  

Namiddag: schaatsen L6 

Do 09 Namiddag: grootouderfeest in de gymzaal  

Namiddag: Kidsparkcross L3 

Vr 10 Start van de vriendschapsweek 

Voormiddag: peuterkijkdag  

Voormiddag: Kidsparkcross L4 

Namiddag: Kidsparkcross L5 

Namiddag: schaatsen L3 

Namiddag: grootouderfeest in de gymzaal  

Ma 13 20:00 Ouderraad 

Di 14 12:30 Leerlingenraad  

Woe 15 Carnaval kleuterschool  

Do 16 Voormiddag: bezoek L6 aan Talentum/Ten Doorn (Eeklo) 

Vrij 17 Namiddag: carnaval lagere school 

Na school: fluocarnavalfuif ouderraad  

Ma 20 KROKUSVAKANTIE  

 

Vooruitblik naar maart 

Woe 01  Start van de jeugdboekenmaand (thema: ‘geluk’) 

Complimentendag 

Zon 05 Junior Journalist – uitreiking (Kruipuit) 

Do 09 Toneel L3 + L4  
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Nieuwsbrief februari 2023  

1. Schaatsen en Kidsparkcross 

De leerlingen van het derde tot en met zesde leerjaar gaan enkele keren op uitstap met 

de fiets, onder begeleiding van leerkrachten en de fietscel. Graag warme kledij en 

handschoenen aantrekken voor deze activiteiten. Vergeet ook het fluohesje en de 

fietshelm niet! 

Voor een veilige en vlotte fietsrit is het belangrijk dat de fiets van uw kind in orde is. 

Graag even nakijken voor vertrek aub. Dank! Bij vragen of problemen kan u contact 

opnemen met de leerkracht of via 050 71 15 93 / directie@depapaver.be . 

2. Warme maaltijden annuleren 

Gelieve rechtstreeks contact op te nemen met Christa wanneer u de warme maaltijd 

van uw kind wil annuleren. De maaltijd kan ten laatste 8 uur ’s ochtends worden 

geannuleerd. Dit kan via:  

• 0474 19 60 33 

• warmemaaltijden@depapaver.be  

 

3. Naamtekenen van brooddozen en drinkflessen  

We willen vermijden dat brooddozen/drinkflessen zoek raken of per ongeluk worden 

verwisseld.  

Mogen we vragen de naam van uw kind goed zichtbaar op brooddozen/drinkflessen 

aan te brengen? Dank! 

4. Carnaval  

Kom gerust een kijkje nemen naar de carnavalstoet van  

- de kleuterschool: 15 februari, 11:30 

- lagere school: 17 februari, 14:45 

Meer praktische info volgt binnenkort in een bericht op de website.  

5. Save the date - 17 februari - fluoparty van de ouderraad  

Op vrijdag 17 februari na school gaat in de turnzaal de fluoparty door van de 

ouderraad. Jong en oud is welkom ! Dus save the date ! 

6. Nieuws van Sunny  

Het waren drukke tijden in de maand december: nieuwjaarsbrieven schrijven, 

kerstevent voorbereiden, toetsen maken…. 

Gelukkig bracht Sunny wat warmte in de klas. Alle klassen kregen opdrachten. Die 

zaten in een omslag en eentje zat zelfs verpakt in een cadeautje. Eén van de opdrachten 
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was een straaltje zon brengen in een andere klas. Fijn te zien en te horen dat dit een 

succes was!  

Kijk maar eens op de website naar de foto’s van onze zesdeklassers: ze verwenden 

de kinderen van het derde leerjaar met een gezelschapsspelletje en een activiteit 

op het pleintje. Fijn te zien hoe mooi het samenspel was! (www.depapaver.be > 

Jaarthema-Sunny)  

Andere klassen maakten een tekening, zongen een lied of toonden een dansje. Dat 

bewijst nog maar eens dat er veel                                     op de Papaver zijn! 

Samen met Victor, bezocht Sunny alle kleuterklassen. Ze telden alle zonnestralen en 

zagen ook al  veel          hangen. Die         verdienen de kleuters als ze het na een ruzie 

weer goedmaken met elkaar. Victor leert hen hoe dat moet. Ook het herkennen van 

gevoelens, komt aan bod. Herken jij hoe Victor zich voelt? 
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In één van de volgende nieuwsbrieven lees je wat Sunny nog meer doet en hoe we 

gaan werken in de vriendschapsweek (zo noemen wij de week tegen pesten).  

Liefs 

Sunny 

 

7. Directie enkele weken afwezig  

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. 

Directie en team 
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