
Nieuwsbrief 09/03/2020 – 13/03/2020 

Op weg naar Pasen: 

Gedurende de veertigdagentijd plaatsen wij een deelkoffer aan de ingang van de school. 

Ouders en kinderen brengen bruikbare (kinder)kledij en speelgoed mee en plaatsen deze in 

de koffer. Andere kinderen mogen samen met hun ouders gratis uit de kast nemen wat zij 

thuis nodig hebben.  

Iedere week komen de kinderen van de kleuter- en lagere school samen om samen naar een 

verhaal te luisteren en te zingen. Elke week is er ook een actiepunt. Het actiepunt voor 

deze week is rust & stilte. 

Maandag 09/03: De leerlingen van L3A en L3B gaan in de voormiddag naar de bib. We 

brengen onze oude boeken terug en kiezen er nieuwe uit. Elke leerling brengt een stevige 

tas mee naar school om de boeken te dragen. 

Dinsdag 10/03: De leerlingen van L1A en L1B gaan in de namiddag naar de bib. We 

brengen onze oude boeken terug en kiezen er nieuwe uit. Elke leerling brengt een stevige 

tas mee naar school om de boeken te dragen. 

Woensdag 11/03:  

-De leerlingen van L4A en L4B gaan naar de bib en luisteren naar enkele bijzondere 

verhalen verteld door schrijfster Veerle Ernalsteen. 

- 14 leerlingen van het tweede tot zesde leerjaar nemen 

deel aan Dansfollie in Leuven. Dansfollie is een 

danswedstrijd voor scholen uit heel Vlaanderen. We hopen 

dat onze ‘Hartjes van Jette’ net als de voorbije jaren weer 

een glansprestatie afleveren! 
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Donderdag 12/03: De leerlingen van L6A en L6B gaan in de namiddag op uitstap naar het parlement in 

Brussel. Daar ontpoppen ze zich tot heuse politici en gaan ze in debat over verschillende voorstellen (mét 

stemronde per voorstel). Let op! We gaan met het openbaar vervoer. Iedereen brengt het pasje van de MIVB 

mee. Er is vandaag geen warme refter. Iedereen brengt boterhammen mee. 

 

 

Vrijdag 13/03: De leerlingen van L1A en L1B verwelkomen hun (groot)ouders graag in de klas voor een 

openklasmoment. Wees welkom vanaf 13.45 uur om mee te komen werken tijdens het hoekenwerk. 

 

De school verkoopt haar 4 “Bikez Racers” wegens plaatsgebrek. De Bikez Racer is geen gewone 

trapskelter. Je komt vooruit door je voeten afwisselend heen en weer te bewegen. Zo maak je 

snelheid en je voeten gebruik je ook om te sturen. De Bikez Racer onderscheidt zich door de absolute 

topkwaliteit. 

Nieuwprijs = 195 euro, https:www.outdoorspeelgoed.nl/olifu-bikez-racer-groot.html, wij verkopen 

aan 95 euro/stuk. Een bod uitbrengen mag! Geïnteresseerden mogen contact opnemen met meester Tim. 

 

Stilaan komt de lente in zicht. Dat is hét moment waarop kinderen al eens een nieuwe fiets 

krijgen. Bij ons op school is dat ook het signaal om stilaan de jaarlijkse fietslessen te 

organiseren. Zet kinderfietsen die te klein zijn geworden voor jullie kinderen, maar nog in 

goede staat zijn, niet bij het grof vuil. Je kan er de school een plezier mee doen! Ouders die 

een kinderfiets aan de school willen schenken kunnen terecht bij juf Tessa of meester Tim. 

http://www.outdoorspeelgoed.nl/olifu-bikez-racer-groot.html
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Klas Maandag 02/03 Dinsdag 03/03 Woensdag 04/03 Donderdag 05/03 Vrijdag 06/03 

K0A   LO 09.25 u - 10.15 u  LO 09.25 u - 10.15 u 

K0B   LO 08.35 u - 09.25 u  LO 08.35 u - 09.25 u 

K1A  LO 09.25 u - 10.15 u   LO 11.20 u - 12.10 u 

K1B  LO 08.35 u - 09.25 u   LO 10.30 u - 11.20 u 

K2A LO 14.20 u - 15.10 u LO 11.20 u - 12.10 u    

K2B LO 13.30 u - 14.20 u LO 10.30 u - 11.20 u    

K3A  LO 14.20 u - 15.10 u LO 11.20 u - 12.10 u   

K3B  LO 13.30 u - 14.20 u LO 10.30 u - 11.20 u   

L1A  Bib 13.45 u 

LO 14.20 u - 15.10 u 

  LO 10.30 u - 11.20 u 

Openklasdag 13.45 u 

L1B  LO 13.30 u - 14.20 u 

Bib 14.30 u 

  LO 11.20 u - 12.10 u 

Openklasdag 13.45 u 

L2A  LO 08.35 u - 09.25 u  Zwemmen 10.10 u - 10.45 u  

L2B  LO 09.25 u - 10.15 u  LO 13.30 u - 14.20 u  

L3A Bib 09.30 u LO 10.30 u - 11.20 u  Zwemmen 09.35 u - 10.10 u  

L3B Bib 10.45 u LO 11.20 u - 12.10 u  LO 14.20 u - 15.10 u  

L4A LO 13.30 u - 14.20 u  Bib: Jeugdboekenmaand 

10.30 u 

 LO 08.35 u - 09.25 u 

L4B LO 14.20 u - 15.10 u   LO 09.25 u - 10.15 u 

L5A LO 09.30 u - 10.30 u  Zwemmen 09.35 u - 10.10 u   

L5B LO 09.30 u - 10.30 u  Zwemmen 10.10 u - 10.45 u   

L6A LO 10.30 u - 11.30 u   Uitstap parlement 13.00 u Zwemmen 13.30 u - 14.05 u 

L6B LO 10.30 u - 11.30 u   Zwemmen 14.05 u - 14.40 u 

Na 

school 

K3 Multimove 

L1-L2 Balspelen 

L3-L4 Dans 

L5-L6 Voetbal 

L4-L6 Gitaar (beginners) 

L3-L6 Muzieklab  

L3-L6 Danslab 

K1-K2 Bewegingsexpressie 

L1-L2 Spelen met klanken 

L1-L2 Minitennis 

L3-L4 Slagbalspelen 

L4-L6 Gitaar  

L5-L6 Lego WeDo 2.0 

L1-L6 Beeldhouwatelier 

L1-L6 Dansfollie 

L3-L6 Muzieklab 

 

 

 

L3-L6 Woord 

 

 

K3 Mini Academie 

L1-L2 Maxi Academie 

L1-L4 Yoga 

 

 


