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NIEUWSBRIEF MAART OUDERS 

 
 
 

Volgende leef – en  leerhoudingen staan de komende periode in de kijker voor de lagere 
afdeling: 
 
 

- Ik speel en werk fijn samen met anderen. 
- Ik ga op een fijne manier om met volwassenen en leerkrachten. 
- Ik ben behulpzaam. 
- Ik houd mij aan afspraken.  
- Ik ben eerlijk.  
- Ik ben beleefd.  
- Ik geloof in mezelf. 

 
 

M 1 -13.30 – 15.30 uur: Dir. Bert volgt een online vergadering. 

D 2 -13.15 uur - 15.15 uur: bib 3de kl, 1ste, 2de en 3de lj  

W 3 
 

 

-Laatste dag afgeven bestelformulier confituur. Dank! 
-13.30 uur: Online vergadering dir. Bert  

D 4 -In de kleuterklassen worden twee verrolbare digiborden geplaatst.  
-De leerlingen van de bovenbouw krijgen hun opdracht van ‘Grej of the day’. 
-12.15 uur: muziek op de speelplaats lager 

V 5 -Toelichting in de klas wat het ‘Grej of the day’ is. (bovenbouw)  
-12.15 uur: muziek op kleuterspeelplaats 

Z 6  

 Z 7   

M 8 -Dir. Bert volgt een online navorming i.v.m. executieve functies bij kleuters. 
-10.20 uur: poppenspel 2de lj workshop in de klas 
-16.00 uur: online oudercontacten kleuter en lagere afdeling deel 1  
–Geen studie! 

D 9 -16.00 uur: online oudercontacten kleuter en lagere afdeling deel 2  
-Wel studie! 

W 10 Studiedag – geen school 
Namiddag – online infomoment Zorg (juf Brenda, dir. Bert, …) 

D 11 -12.15 uur: muziek op de lagere speelplaats 
-20.00 uur: online vergadering oudercomité (?) 
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V 12 -Nationale Pyjamadag – thema dromen – Lln./lkrn. mogen in pyjama of in  
 outfit van hun droomberoep naar school komen.  
-9.00 uur: 4de lj - film in de klas i.s.m. CC Ter Vesten 
-12.15 uur: muziek op de kleuterspeelplaats 
-Laatste werkdag van dir. Bert op onze school. 

Z 13  

Z 14  

M 15  13.00 uur – 17.00 uur: Online directievergadering scholengemeenschap 

D 16 -8.40 uur: kangoeroewedstrijd (kinderen uitbreiding 2de tot 6de lj) 
-16.30 uur: online personeelsvergadering 

W 17  

D 18 -Online themadag - samenwerkingsverband (Juf Brenda, juf Hilde, juf Sabine  
 en directeur) 
-De leerlingen van de bovenbouw krijgen hun opdracht van ‘Grej of the day’. 
-12.15 uur: muziek op de speelplaats lagere afdeling 

V 19 -Toelichting in de klas wat het ‘Grej of the day’ is. (bovenbouw)  
-12.15 uur: muziek op de speelplaats kleuterafdeling 

Z 20  

Z 21  

M 22 -Deze week sportklassen 4de leerjaar (Info volgt.)  

 D 23  

W  24  

D 25 -Juf Anneleen volgt een online navorming.  
-12.15 uur: muziek op de speelplaats lagere afdeling  

V 26 -12.15 uur: muziek op de speelplaats kleuterafdeling 
-Bestelde confituur wordt meegeven met de kinderen. Dank!  

Z 27  

Z 28  

M 29  

D 30 -13.15 uur - 15.15 uur: bib 3de kl, 1ste, 2de en 3de lj 

W 31  

 

 
 
 
 
 

 


