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FEBRUARI

BESTE OUDERS

We zijn op weg naar de krokusvakantie. Deze zal voor de basisscholen
één week duren. Hopelijk blijft dat zo en hoeft ze niet verlengd te
worden. Want dat wil zeggen dat er geen onverwachte dingen gebeuren.
Het nieuws van de voorbije weken geeft ons heel wat onzekerheid. Dat
maakt het moeilijk om een schooljaar goed te plannen. Elke dag is een
beetje bang afwachten. Daarom is het belangrijk dat jullie, ouders, ons
correct informeren als een kind of een ander gezinslid ziek wordt of in
quarantaine moet. Alleen met de juiste informatie kunnen we de nodige
maatregelen nemen.
Op 9 februari is het ‘dikke truiendag’. Dat is de dag waarop scholen de
verwarming wat lager zetten om zo alvast één dag zuiniger met energie
om te springen. Deze winter is het echter elke dag ‘dikke truiendag’,
want klaslokalen worden de hele dag door verlucht. De ramen gaan vaak
open. Hou daar rekening mee bij het kiezen van de kledij van je kind.

Hou het veilig,
Directeur Bart
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KALENDER
MA 1 Zwemmen
DI 2
WO 3 Ringstick
DO 4
VR 5 Zwemmen
ZA 6
ZO 7
MA 8 Zwemmen
DI 9 Dikke truiendag
WO 10 Badminton
DO 11 Personeelsvergadering
VR 12 Zwemmen
Carnaval
Rapport
ZA 13 KROKUSVAKANTIE
ZO 14
MA 15
DI 16
WO 17
DO 18
VR 19
ZA 20
ZO 21
MA 22 Zwemmen
DI 23 Kaboem
WO 24
DO 25
VR 26 Zwemmen
ZA 27
ZO 28
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2A, 2B, 3B en 5A
3de en 4de leerjaren
Rikkiklas groep 1

2A, 2B, 3B en 5B
Kleuter- en lagere school
5de en 6de leerjaren
GEEN AVONDSTUDIE
Rikkiklas groep 2
Kleuter- en lagere school
Lagere school

1A, 1B, 2A en 5B
Kleuter- en lagere school

Uiltjesklas groep 1

HET LIEVELINGSBOEK VAN LOUIS BEDDELEEM (5B)
WAT IS JE LIEVELINGSBOEK?

WAAROM VOND JE DIT BOEK
ZO LEUK?

‘De Olympische Spelen’ van
Geronimo Stilton.

Omdat het over de Olympische
Spelen gaat en omdat ik sporten
leuk vind.

WAT GEBEURT ER IN DAT
BOEK?
Geronimo Stilton hoort steeds
maar de woorden ‘Olympische
Spelen’ en wordt er gek van. Een
paar dagen later wordt hij
commentator.
WELK BOEK ZOU JE ZELF WILLEN
SCHRIJVEN?
De Mysterieuze Moordenaar.
WAT IS VOOR JOU DE LEUKSTE
PLAATS OM TE LEZEN?
In mijn kamer.

JAARTHEMA

HANDEN VOL HOOP
Echte vrienden
- Bette Westera
Vrienden ben je niet gewoon een beetje.
Vrienden ben je niet zo af en toe.
Of je echte vrienden bent dat weet je
al kun je niet precies vertellen hoe.
Echte
Echte
Echte
Echte

vrienden
vrienden
vrienden
vrienden

ben
ben
ben
ben

je
je
je
je

niet voor even.
niet meteen.
voor het leven.
nooit alleen.
28 januari
–
3 februari
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CHOCOLADEMELK
Buiten is het koud. Wij maakten in onze Nijntjesklas lekkere, warme
chocolademelk. Mmm… dat was lekker!
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JARIG!
De jarigen
van
januari.

PINGUÏNPRET IN DE UILTJESKLAS
Wie wa winter, lekker in de
kou
winter wat hou ik toch veel
van jou!
Wie wa winter, kou in ‘t
hele land
warm in huis want de
verwarming brandt.
Wie wa winter, wat een
leuke tijd,
als je met je vriendje op
een ijsbaan glijdt….
Pompom pompom tingelingtingeling…
Wij lopen in een rij,
wij schuifelen voorbij
wij zijn de pinguïns,
de pinguïns dat zijn wij
Wij leggen soms en ei,
wij broeden zij aan zij
Wij zijn de pinguïns,
de pinguïns dat zijn wij….
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Wist je dat…
De broedtijd varieert tussen 32 en 68
dagen. Hoe groter het ei, hoe langer
de pinguïn moet broeden. Zo moeten de mannetjes
van de keizerspinguïns meer dan twee maanden
het ei uitbroeden tot eindelijk de vrouwtjes
terugkomen en het juist uitgekomen kuiken voor
de eerste keer voeden en overnemen….
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