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MAANDKALENDER FEBRUARI 2019
VERLOFDAGEN IN DE MAAND FEBRUARI
vrijdag 8 februari: facultatieve verlofdag
Datum
vr  1

Klas(sen)
K1A
K3-L2-L4-L5
ouders

Activiteit
Instap nieuwe kleuters K1A - welkom!
Zwemmen
9.30u: Start aanmeldingsperiode ‘broers en zussen’(alle kinderen die in onze school al
zijn ingeschreven, hoeven niet opnieuw worden aangemeld en ingeschreven)

za  2
zo  3
ma 4
di 5
woe 6
do 7
vr 8
za 9
zo 10
ma 11
di 12

woe 13
do 14
vr 15
za 16
zo 17
ma 18
di 19
woe 20
do 21
vr 22
za 23
zo 2
 4
ma 25
di 26

KS
L1 tot L6
KS + LS
KS + LS

KS + LS
L5-L6
KS + LS
Nieuwe ouders

Forum
Leerlingenraad
KiVa namiddag
Facultatieve verlofdag (opvang open van 8u tot 17u30)

Dikke Truiendag (verwarming wordt enkele graadjes lager gezet)
Uitstap MAS - tentoonstelling Egypte (vm)
De ouderraad trakteert met soep - vergeet je beker en je lepel niet!
20u: infoavond en rondleiding voor geïnteresseerde ouders i.f.v. mogelijke
inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021

L3-L4-L5-L6
K3-L2-L4-L5

De Passant - Laika & Michai Geyzen
Zwemmen

L6

Workshop bamboe-atelier - Ecohuis

Ouders
LS
K1A
L5-L6
LS
L5
L6
L1-L3

8u15: Koffie- en thee!
Schrijfdag ‘De Wondere Pluim’
Kijkmoment nieuwe instappers
Bye Bye Baby - Het Paleis
KiVa-namiddag
Workshop bamboe-atelier - Ecohuis
Meeloopdag KAB
Zwemmen

Externe ouders
Ouders
K2

10u30u: rondleiding door de school voor geïnteresseerde ouders i.f.v. mogelijke
inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019
20u30: Ouderraad
Medisch School Toezicht (kinderen die nog niet aan de beurt kwamen)

wo 2
 7
do 28

L2-L6
KS + LS
LS

Geen huistaakklas wegens personeelsvergadering
Carnaval - je kind mag vrij verkleed komen
Koning Dageraad

Extra informatie bij de maandkalender
12 februari: dikke truiendag
Onze school heeft aandacht voor het leefmilieu van nu en morgen. Wij werken daarom met onze leerlingen rond de
uitdagingen die de klimaatopwarming met zich meebrengt. Door een warme trui aan te trekken en de verwarming
lager te zetten, verminderen we zelf onze uitstoot van CO2 en leveren we inspanningen om de klimaatopwarming
op lange termijn aan te pakken.
Maar er is natuurlijk meer nodig. Het thema van dit jaar is ‘de klimaatflandriens’, die de auto laten staan en door
weer en wind naar de school of het werk fietsen.
Ook in de winter ruilen we de auto voor onze fiets. Zo daalt de uitstoot van CO2 en fijn stof nog meer, is er nog
minder lawaai, en gaat de luchtkwaliteit in en rond onze school er fors op vooruit.
Onze school gaat in op de oproep van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid: we promoten de fiets
en nemen deel aan Dikketruiendag.

20 februari: De Wondere Pluim
De Wondere Pluim is een project rond creatief schrijven voor kinderen. Het concept is simpel: kinderen die zin
hebben om deel te nemen schrijven op school een verhaal. Een groepje ouders leest alle verhalen van de school en
maakt een selectie van de grappigste, ontroerendste, spannendste, ... verhalen. Daarna kiest een jury van
professionele schrijvers én een kinderjury het beste verhaal per categorie. Kinderen worden ingedeeld per leeftijd,
maar ook naar thuistaal Nederlands / niet-Nederlands. We willen namelijk iedereen evenveel kansen geven op een
Wondere Pluim. Bij de selectie wordt niet gelet op taal- en schrijffouten, het is de kracht van het verhaal en het
schrijfplezier dat telt.
Fluoactie
Omdat het half februari al behoorlijk licht is ’s morgens, stopt de fluoactie op donderdag 7 februari. Hopelijk
stimuleren we met deze actie dat kinderen spontaan of op aanraden van hun ouders hun fluohesje aantrekken, als
het wat donker is. Dus, het einde van de fluoactie hoeft niet het moment te zijn waarop het fluohesje weer de kast
in verdwijnt.
KIVA
De KiVa-dag deze maand staat gepland op donderdag 21 februari, met als thema’s ‘Pesten, daar doen wij niet aan
mee!’ en ‘De pijn van pesten’. De kinderen weten wat stilzwijgende goedkeurder betekent in pestsituaties. Ze
denken ook na over hun eigen gedrag/rol in pestsituaties en ze zijn gemotiveerd dit gedrag indien nodig te
veranderen. De leerlingen begrijpen dat het ieder zijn verantwoordelijkheid is om pesten te doen stoppen.
De leerlingen van klas 4, 5 en 6 weten hoe het voelt om gepest te worden en kennen de gevolgen van pesten voor
slachtoffers. Ze weten ook dat iemand die gepest wordt daar nog heel lang last van kan hebben. De kinderen
kunnen aangeven hoe de sfeer in de groep is en de ontwikkeling van hun groep beschrijven.

Algemene informatie
Impetego
Er werd de voorbije week bij verschillende kinderen impetigo vastgesteld. Dat is een zeer besmettelijke infectie van
de huid. Gelieve de bijgevoegde brief van onze clb-arts goed te lezen en de nodige stappen te ondernemen indien
nodig.
Afwezigheid Nena
De afwezigheid van juf Nena wordt verlengd. Juf Stien zal haar verder vervangen.

