
 
Beste ouders, grootouders en sympathisanten, 

 

Het eerste trimester zit er op! Kerstversiering licht de straten op… de kersttijd komt eraan! 

In deze kersteditie kan je lezen hoe gevuld deze eerste trimester was o.a. met het bezoek van 
Mie Fluo Flits, Toeka en de Sint .  

We namen ook afscheid van Lisette Schreurs, onze poetsvrouw die al 34 jaar in onze school 
geveegd en geborsteld heeft! We hebben haar in de bloemetjes gezet want ze gaat nu op 
pensioen. Dank u wel Lisette! 

Onze grote prioriteit is de leeskwaliteit verbeteren. We blijven daarop inzetten door o.a. 
dagelijks aan Kwartierlezen te doen, het vakantie-lezen te promoten en tijdens de 
wintermaanden kunnen de kinderen op dinsdag en donderdag ’s middags gaan lezen in de 
turnzaal.  

Een werkgroep van leerkrachten zal zich vanaf begin januari buigen over het rapport. Heel 
wat aanpassingen dringen zich op nu we gestart zijn met het nieuwe leerplanconcept Zill. 
Vanaf volgend schooljaar zal dat nieuwe rapport operationeel zijn. 

Ook de werkgroep project en schoolfeest starten hun voorbereidingen. Eind mei zullen we 
enkele weken werken rond de Olympische Spelen in Tokyo.  

In dit krantje kan je verder info vinden over alles wat ons bezig houdt in onze mAgnetische 
School! 

 

Warme, zalige kerstdagen toegewenst en een gezond 2020! 

Directeur Els 
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Advent op onze school: 

Een slinger van mensen, hand in hand 

we verleggen de grenzen, niemand aan de kant. 

Ik help jou, jij helpt mij. 

Dat noemen we ….solidariteit. 

Samen solidair. 

Op weg naar Kerstmis: 

Een oud verhaal dat met een ster begint, een stal, een houten kribbe en een 
kind. 

Mogen we voor elkaar een ster zijn in donkere nachten, een zachtzinnig licht om 
het goede te zien. 

Woorden die niet breken maar verbinden en tussen het gewone nu en dan een 
Godsgeschenk. 

 

Onze PAG werkgroep wenst iedereen een zalig Kerstmis,  

licht, warmte, geluk en gezelligheid in 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Nieuws van de oudervereniging 

 

Het lijkt nog gisteren dat we aan een nieuw schooljaar begonnen, maar oh jee, het gaat zo 
morgen zijn en dan starten we gewoonweg aan een nieuw jaar!  

Bij de oudervereniging zaten we niet stil in september, oktober, november en december.  

We stippelden een superleuke Beresmultocht uit. Een tocht om ouders en kinderen samen te 
brengen. De wandeling van een 5tal km en tal van leuke en leerrijke opdrachtjes viel bij 
iedereen in de smaak.  Met het thema “De boer op” konden lekkere versnaperingen als 
popcorn, een zuivelkaasje en wortelpuree natuurlijk niet ontbreken.  Het weer was een beetje 
een spelbreker… de tocht is op sommige momenten aardig uitgeregend.  Maar dat hebben we 
niet voor het kiezen, en dat kon ook zeker de pret niet drukken.  Puzzeli de beer zag dat het 
goed was en ging met heel veel kindjes op de foto. Volgend jaar heeft hij ons beloofd om 
weer van de partij te zijn.  Zien we jullie dan ook? 

Ergens in oktober maakten we ook kennis met de nieuwe leden van onze vereniging.  En het 
moet gezegd, er zat aardig wat nieuw vers bloed rond de tafel.  Leuk, heel leuk! Samen gaan 
we aan de slag om er ook dit jaar weer een superfijn schooljaar van te maken. We hebben nog 
tal van activiteiten voor jullie voorzien.  En dan maken vele handen licht werk.  Dus een dikke 
welkom aan alle nieuwkomers!!! 

Andere jaren hebben we in december steeds onze ontspannende activiteit gepland staan.  Dit 
jaar wouden we echter eens iets anders. Zo kwam het dat Veerle Janssen, de witte Veer,  uit 
Peer bij ons een lezing kwam geven. “Leren surfen op de golven van het leven.”  Veerle is de 
mama van een oud-leerling van bij ons op school.  Toen de jongen bij ons op school zat, werd 
al snel duidelijk dat hij met dingen worstelde.  En naarmate hij ouder werd, werd naar school 
gaan steeds meer een opgave. Met heel veel ups en downs hebben zij moeten zoeken naar een 
manier om hun zoon toch een plaatsje te laten veroveren in het schoolleven. Nadien toen alles 
een beetje in de plooi was gevallen, werd Stijn ziek.  Het vreselijke woord was daar. Hij heeft 
aan een zijden draadje gehangen maar op een wonderlijke manier kwam hij er weer bovenop. 
Genezen lukt niet meer, leven wel. Veerle vindt het haar taak om dit verhaal van Stijn uit te 
dragen.  En op deze manier andere mensen te motiveren om steeds het positieve in je leven te 
zien.  Hoe zwaar het soms ook is, er schijnt steeds een zonnetje.  

Veerle, wij hebben genoten van jouw woorden.  En wensen je veel succes met het volbrengen 
van jouw taak, zoals je het zelf noemt.   

En zo komen we dus naadloos aan bij de 
kerstvakantie.  Geniet van de mooie dagen die 
eraan zitten te komen! Maak kleine momenten 
groots. Bij deze willen wij van de 
oudervereniging er ons ook echt aan houden om 
jullie fijne warme kerstdagen te wensen en 
bovenal een gelukkig en gezond 2020.  

Tot volgend jaar maar weer!!! 

 

 



 

De mAgneetbib 

De koude wintermaanden zijn in het land. De leerlingen van 
basisschool ‘de mAgneet’ houden  
van lezen, gezelligheid en samenzijn. Daarom is de 
bibliotheek in de turnzaal weer geopend tijdens  
de maanden december, januari en februari.   

 
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag staan de deuren wagenwijd open voor alle leerlingen die 
in de wereld van boeken willen kruipen.   
De leerlingen van het eerste leerjaar gaan op zoek naar woordjes die ze al kunnen lezen, 
kijken naar de prenten om het verhaal op te bouwen of ‘lezen’ een strip.  
De andere leerlingen verplaatsen zich in de wereld van het hoofdpersonage, bibberen van de 
spannendste situatie, lachen om het grappigste woordje of vertellen het interessantste weetje.  

Iedereen kan kiezen uit leesboeken, weetboeken, strips, zoekboeken, …  
Deze boeken komen uit de openbare bibliotheek van Peer en ook onze boeken van de school 
worden gebruikt. 

Nieuw vanaf dit schooljaar is, het reserveren van boeken.  
Leerlingen lezen graag verder in hun boek omdat het spannend, ontroerend of grappig is. Ze 
kunnen nu hun boek in een daarvoor voorziene bak leggen waardoor ze de volgende keer 
verder kunnen lezen in dit boek. 

Lezen is TOF!!!!   

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Toeka en Blauwe Parki op bezoek 

Dag allemaal, 

Door de Sinterklaasdrukte zijn we toch zeker vergeten om iedereen alvast een heel gelukkig 
2020 te wensen! Hopelijk kunnen we dit  op deze manier nog rechtzetten.  

We zijn dit jaar alweer 3 keer op bezoek geweest en het is iedere keer super leuk. Al die 
kindjes zijn heel enthousiast al ze ons zien en dat maakt ons natuurlijk ook blij. De eerste keer 
kwamen we wat raad vragen om de zieke dokter uil te helpen. De tweede keer hadden we een 
ongeluk gehad in Toekabos. We waren tegen elkaar gevlogen!!! Hopelijk gaat dit niet meer 
gebeuren want we hebben, net als de kinderen, fluovestjes gekregen zodat we voortaan beter 
zichtbaar zouden zijn. En de laatste keer was op 9 december. Misschien hebben de mama’s en 
papa’s wel gehoord van de kinderen dat er wat problemen waren tussen ons. Ja, we hadden 
een beetje ruzie! Gelukkig is alles weer opgelost dankzij mevrouw directrice en de kinderen. 
Blauwe Parki en ik zijn weer de beste vrienden en zullen samen weer heerlijke kerst en 
nieuwjaarsdagen beleven. Ik wens dat jullie, net als ons, zullen genieten van de gezellige 
kerstsfeer en de toch wel zalig drukke nieuwjaarsdagen.  

Een heel gelukkig 2020 !!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes van Toeka en Blauwe Parki 

ps: Dank aan de Fifty-One voor de 300 fluovestjes! 

 

4-jarige kleuters  

Zwarte piet, heeft verdriet want hij vindt zijn mutsje niet. 
Hij zoekt in alle gangen, maar ziet hem nergens hangen. 
Euh, zwarte piet... ik denk dat je het niet gelooft. 
Maar jouw muts, staat op je hoofd! 

 



 

 

 

  

 



 

Advent 

De 4 - en de 5 jarige kleuters kwamen elke week samen om een kaarsje aan te steken op de 
adventskrans. 
Ze genoten van een toneeltje dat gebracht werd door de juffen over armoede en uitsluiting. 
Er werd samen met de hele groep kerstfeest gevierd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

De 5-jarige kleuters werden op 26/11 door de leerlingen van 4 STW van  het Agnetencollege 
uitgenodigd voor een sinterklaasfeestje. 

In de voormiddag werden er leuke spelletjes gedaan en in de namiddag namen de kleuters 
deel aan een kookactiviteit. 

De kleuters vonden het SUPER !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstkriebels 

De 5-jarige kleuters werden OP 12/12 door de stad Peer uitgenodigd om deel te nemen aan 
een sportactiviteit. De sportactiviteit ging door in de Deuster. 
De kinderen hebben gedanst, gesprongen, geklommen, gegleden, spelletjes gedaan. O, wat 
ging dat allemaal fijn! 

 



 

De kinderen van het eerste leerjaar leerden veel over Sinterklaas.  
Zij schreven ook mooie zinnen over sint en piet en maakten er  een tekening bij. 
Hier zijn er enkele: 
 

sint gaat naar de boot. 
op de boot zit sint en piet. 
piet is gek. 
sint zit op zijn troon. 
piet zit op het dak. 
 

Sint maakt een pakje. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paddenstoelentocht 1A 

De kinderen van het eerste leerjaar A gingen op paddenstoelentocht. Ze gingen op zoek naar 
een nieuwe paddenstoel voor kabouter Pinnemuts. Het moest er eentje zijn rood met witte 
stippen.  Deze hebben we niet kunnen vinden die dag,wel heel veel anderen met verschillende 
geuren en kleuren. 

 

In de klas werd er zelf eentje gemaakt met klei. Het resultaat was prachtig want iedereen had 
een eigen,speciale creatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1C naar de pieten-school 

Zodat we ons goed op de komst van Sint en zijn pieten konden voorbereiden leerden we al het 
nodige om helemaal mee te zijn met het hele Sint-gebeuren. 

We bestudeerden allerlei soorten boten en constateerden dat de Sint en pieten elk jaar met een 
stoomboot vanuit Spanje komen. Dus sloegen we aan het knutselen van onze eigen echte 
zelfgemaakte én drijvende boot! 

We bekeken het paard van de Sint en zijn hoeven waarmee hij goed op de daken lopen kan. 
Onderzochten ook waar speelgoed van gemaakt werd en maakten een ontwerpplan voor ons 
zelf bedacht speelgoed. Door het proeven van zoete, zoute, zure en bittere ‘proevertjes' 
hebben de smaken in de keuken van de kok-piet ook geen geheimen meer voor ons.  

Ook een pieten-gym-lied verzonnen we zelf en gingen zo voor ons pieten-diploma. 

Helemaal Sint-proof zetten we dus onze schoen in ons klasje, ontvingen we de Sint op school 
en maakten we onze eigen Raveel-reproductie van de Sint om thuis op ons bordje te leggen… 

De Sint en pieten zagen dat het goed was en bedachten ons dan ook met veel lekkers en 
geweldig speelgoed! 

Lieve groetjes van de leerling-pietjes van 1C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Naar aanleiding van het W.O thema beroepen bracht het 2de leerjaar een bezoekje aan de 
radiostudio van FM Goud.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Ik vind de radio cool, 
omdat ze leuke 
muziek draaien.  

Santino 

Ik vond het  
interessant en 

heel leuk.  

Lenthe  

Ik heb iets in de 
microfoon mogen 

inspreken.  

Niene 

Ik was zenuwachtig 
om iets in de 
microfoon te 

vertellen.  

Vince  



 

Naar aanleiding van het bezoek aan het zuivelcentrum en boerderij Broekxhof maakten de 
leerlingen van 2B elfjes bij het thema "zuivel". 

Een elfje is een dichtvorm bestaande uit elf woorden. 

1-2-3-4-1  

  

kalf 
boer boerin 
dier stal hooi 
klein koe baby schattig 
boe 

  

Jens/Fiene 

  

melken 
trekken handen 
uier melk koe 
boer machine  robot speen 
wit 

  

Amber/Siebe 

  

  

Slagroom 
room lekker 
noppentaart aardbeien wafel 
melk wit vet suiker 
mmmm 

  

Marie-Julie/Tijme/Nikodem 

  

zuivel 
ijs  lekker 
melk  gezond fris 
vla slagroom boter yoghurt 
mmm 

  

Aurélie/Rojhan 

 



 

Donderdag 10 oktober vertrokken de leerlingen van 3A met de schoolbus naar Resterheide 
waar de gids voor ons een toffe wandeling had uitgestippeld. Hij vertelde ons allerlei 
interessante weetjes over de natuur. Ilya mocht met zijn laarzen het water in om te meten hoe 
hoog het stond. We leerden hoe we kunnen zien hoe oud bomen zijn en we mochten zelf 
insecten zoeken. De kinderen waren erg enthousiast en stelden de gids vele vragen. Na de 
wandeling kregen we nog een drankje waarvan we in het zonnetje genoten. Met een pluim 
van de gids, omdat we zo een flinke groep waren, vertrokken we weer naar school. 
 
Op vrijdag 13 december gingen we in de namiddag met z'n allen naar de schaatsbaan. Het was 
erg spannend, want voor sommigen was het de eerste keer. Aangekomen bij Snowvalley, 
kregen we onze schaatsen. De veters werkten wat tegen maar we hielpen elkaar en even later 
stonden we allemaal op het ijs. Veel kinderen durfden meteen te glijden, anderen moesten er 
eerst wat aan wennen. Met koude voeten stapten we flink terug naar school. Het was een leuk 
avontuur. 

 
 
 

 

 



 

Sinterklaas 
 
Op 28 november mochten de leerlingen van 3B hun schoen zetten in de klas. De kinderen 
hadden allemaal een mooie tekening gemaakt. Vol spanning kwamen ze de volgende ochtend 
naar het klaslokaal. En ja hoor, sint en piet waren langs geweest! Wat een lekkere snoepjes en 
koekjes allemaal. Gelukkig werkten de kinderen goed mee en konden ze af en toe eens 
snoepen tijdens de les. 

Een weekje later kwamen sint en piet op bezoek in onze school. Samen met de andere 
leerlingen van het derde leerjaar brachten we een liedje van feestpiet Fabio voor. Wat deden 
ze dat goed! We maakten er op 5 december een heus feest van.  

Enkele leerlingen mochten zelfs even bij de sint komen. Ze vertelden wat er allemaal op hun 
verlanglijstje stond. Maar goed dat de sint zijn grote boek bijhad waar hij alles in kan noteren. 

De dag werd afgesloten met het zetten van ons bord. Ook zetten we een glaasje water en wat 
lekkers voor het paard neer. En nu maar hopen dat ze braaf genoeg geweest zijn! 
Maandagochtend lag de tafel in onze klas vol met … regenbuizen! Wat een leuk cadeau. Na 
de kerstvakantie worden de kinderen in onze klas echte timmermannen en – vrouwen! Ze 
kunnen niet wachten om eraan te beginnen, maar eerst even genieten van een welverdiende 
vakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Op een mooie herfstdag gingen de leerlingen van  3C onder begeleiding van gids Harry op 
speurtocht naar paddenstoelen en schimmels. 
We hadden veel geluk want we hebben prachtige vondsten gedaan. Van gids Harry leerden 
we dat schimmels heel erg goed kunnen zijn voor ons! Ze ruimen het bos netjes op en kunnen 
ook zorgen voor andere planten. Sommige paddenstoelen en schimmels kunnen echter ook 
erg giftig zijn. Oppassen geblazen! De leuke voormiddag werd afgerond met een kleine 
receptie waarbij de kinderen mochten proeven van lekkere blauwe schimmelkaas. Het was 
een fijne en leerrijke uitstap! 
 

 
 

 



 

In oktober mochten de leerlingen van 4B op bezoek bij Agnetendal. Drie studenten hadden 
voor ons een les Engels voorbereid. Wanneer we binnenkwamen in het klaslokaal stonden er 
al naamkaartjes klaar. We gingen bij onze naam zitten en de les begon. Eerst leerden we dat er 
heel wat woorden hetzelfde zijn in het Engels en het Nederlands zoals smiley en Fortnite. We 
kregen een bundeltje en moesten bij de foto's de Engelse naam schrijven. Daarna leerden ze 
ons zelfs hoe we een kort gesprekje moeten voeren in het Engels. We kunnen nu onszelf 
voorstellen en daarbij vertellen wat onze hobby' s, ons lievelingseten en onze lievelingsdieren 
zijn. En dat... natuurlijk in het Engels! Na de les kregen we een persoonlijk diploma en ook 
aan iets lekkers was gedacht. Het was een super leuke les. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

De kerstvakantie staat voor de deur.  Wat is het eerste trimester omgevlogen in het vijfde 
leerjaar.   

We deden mee aan een schrijfproject.  Auteur Eric Persoons kwam bij ons in de klas om hulp 
te vragen voor zijn nieuwe boek.  De leerlingen werkten alleen of in groepjes aan een  
verhaal.  Eric Persoons is de teksten van onze klas en nog vele andere leerlingen nu aan het 
doorlezen.  Hopelijk worden onze teksten geselecteerd!  Dan verschijnen de namen van de 
leerlingen in het boek! 

We trokken ook naar het verkeerspark!  Hier oefenden we in 
de praktijk wat we in de klas geleerd hadden.  Pff.. Dat was 
niet altijd gemakkelijk!   Yben had wel erg goed opgelet, want 
hij ging met de eerste prijs naar huis. 

Nog enkele sfeerbeelden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6A neemt een kijkje in het museum van Sint-Oda 

 

Sint-Oda is een unieke plek voor volwassenen en kinderen met een beperking. 

Ze kunnen hier overdag verblijven of komen wonen. 

Ze hebben er een zwembad, snoezelruimte (een plek om rustig te worden), spelnamiddagen en 
leuke activiteiten. 

In de oude huisjes van Sint-Oda hebben ze een museum gemaakt met kunstwerken over Sint-
Oda en de inwoners. Kunstenaars hebben doorheen de gangen en kamers mooie beelden en 
kunstwerken gehangen/gezet. 

 

Toen we aankwamen leerden we onze gids kennen, zij was ook één van de kunstenaars. We 
gingen naar binnen en kwamen door een gang met een lange muurschildering waarop de 
inwoners op speciale fietsen voor mensen met een beperking reden. Door heel het museum 
waren kurken poppetjes met gehaakte kleding verstopt. Wij mochten om de beurt een 
willekeurig poppetje nemen en in de volgende kamer terug verstoppen (een soort spelletje). 
We beleefden verschillende levensverhalen van de inwoners in de kunstwerken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
    

 

 

 

 

Door: Emmelijn & Kaat 

 



 

Wistjedatjes 

- Na de herfstvakantie zijn we gestart met soep! Op maandag kunnen kinderen voor 1 
jeton een warm kopje soep met balletjes krijgen! Dank voor de hulp van de 
soepouders! 

- Sinds dit schooljaar zijn we gestart met het inzamelen van kurk. Kurk is beperkt 
beschikbaar en het inzamelen verkleint de afvalberg.  

- In het voorjaar zal Natuurpunt ons helpen met het plaatsen van een wiglo. Een wiglo is 
een soort ‘iglo’ die gemaakt wordt van wilgen. Deze wilgen blijven groeien en zo 
kunnen we ze bijvormen. We opteren voor een ‘tunnel-wiglo’ 

- Sint heeft voor de jongste kleuters 7 leuke fietsjes meegebracht. Dank u wel Sint!! 
 

 
- Klimaatboom zoekt speelplaats. 

Extreme weersomstandigheden hebben een effect op onze 
bomen en planten. De effecten zijn nu al duidelijk waar te 
nemen. Het gebrek aan water zorgt ervoor dat jonge 
planten verdrogen. De hitte op de stammen kan dan weer 
leiden tot schorsbrand. En door hevige regen of onweders 
kunnen bomen dagenlang onder water staan. Het 
antwoord? Zogenaamde klimaatbomen. Dit zijn bomen 
waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze beter bestand zijn 
tegen de verandering van het klimaat.  
Enkele weken geleden werd onze klimaatboom aangeplant op het voetbalveldje.  

 
- Mie Fluo Flits kwam ook dit jaar weer op bezoek om ons te sensibiliseren voor het 

dragen van fluo. We hielden al enkele keren ’s morgens een fluo-tombola en velen 
konden meedingen voor een mooie prijs! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- Wellbe (= enquête)  
Elke onderwijsinstelling is verplicht een psychosociaal welzijnsbeleid te voeren. 
Daarom werden alle medewerkers bevraagd over hun welbevinden. We willen 
daarmee acties opzetten om psychosociale risico’s (geweld, stress, burn-out,…) bij 
medewerkers te voorkomen. 

- Afscheid Lisette Schreurs 
Lisette is vanaf 1 september op pensioen. Op vrijdag 15 november hebben we haar in 
de bloemetjes gezet met optredens van de oudste kleuters en de leerlingen van de 
onderbouw. 
Merci Lisette voor je inzet opdat we steeds in een zuivere school terecht konden. 
 
 

Liedje pensioen Lisette   

Op pensioen, op pensioen, Lisette op pensioen. We zullen haar gaan missen maar er is 
niks aan te doen, hé! 
Ze poetst in onze school, al meer dan 20 jaar. 
Ze doet dat met een lach, geloof me het is waar. 
Geliefd bij elk kind, 
Altijd goed gezind, 
Ze gaat nu met pensioen, dus ze krijgt van ons een zoen!  
Op pensioen, op pensioen, Lisette op pensioen. We zullen haar gaan missen maar er is 
niks aan te doen, hé!  
Op pensioen, op pensioen, Lisette op pensioen. We zullen haar gaan missen maar er is 
niks aan te doen, hé!  (versje van K2) 

 
 

- Definitieve oplevering 
Na meer dan 3 jaar ingebruikname van onze school werd op 21 november de 
definitieve oplevering ondertekend door Scholen van morgen en Strabag.  

- Er werd een leerlingenraad opgericht. Van iedere klas werd een vertegenwoordiger 
verkozen om in de raad te zetelen: Lina 1A, Jet 1B, Ties 1C, Amber 2A, Marie-Julie 
2B, Jasmijn 3A, Mathiz 3B, Elize 4A, Miel 4B, Lasse 5A, Cody 5B, Kaat 6A, Li-
Anke 6B. Samen met meester Joeri bespreken ze problemen en brengen 
voorstellen/ideeën naar voren. 

- Na de kerstvakantie zullen enkele leerlingen 3de jaar Verzorging van het 
Agnetencollege komen helpen in de kleutereetzaal. 

- Deze week hebben leerlingen van het 1ste leerjaar voedselpakketten gebracht naar             
St Vincentius. Dank voor alle giften. 

- Dit jaar organiseren we voor de 25 ste keer de 30+ fuif. Het is ook onze laatste! 
Welkom op zaterdag 29 februari 2020.  

- Op zondag 12 januari vertrekken 83 leerlingen van het 5de en 6de leerjaar op 
sneeuwklas naar Pejo in Italië. Zes leerkrachten zullen hen begeleiden: meester Jos, 
meester Ivo, meester Steven, juf Lieve, juf Karen en meester Luc. De thuisblijvers (9) 
zullen opgevangen worden door juf Kim. Maandag 20 januari zullen ze hopelijk heel 
content en gezond thuiskomen! Dank ook nog voor de steun via de pizzaverkoop! 

- Er blijven veel brooddozen, mutsen,… liggen aan school. Kom gerust een kijkje 
nemen bij de verloren voorwerpen. 



 

Belangrijke data 2019- 2020 

Ma 23 december – zo 5 januari: kerstvakantie 
Zo 12 jan – ma 20 januari: sneeuwklas voor het 5de en 6de leerjaar 
Woe 22 januari: studiedag, leerlingen vrij 
Ma 24 februari- zo 1 maart: krokusvakantie 
Zat 29 februari: de allerlaatste 30+ fuif! 
Ma 23 maart: lokale verlofdag 
Ma 6 april – zo 19 april: paasvakantie 
Zo 26 april: 1ste communie 
Vr 1 mei: Dag van de Arbeid: vrij 
Ma 18 mei- vr 29 mei: project Olympische Spelen 
Do 21 mei: Hemelvaart vrij 
Vr 22 mei: brugdag 
Zo 24 mei: Vormsel 
Zat 30 mei: Schoolfeest 
Ma 1 juni: pinkstermaandag vrij  
Ma 29 juni: proclamatie laatste kleuterklas en zesdeklassers 
Di 30 juni: laatste schooldag, ’s middags begint de vakantie voor de kinderen 

 

Op onze website kan u heel wat foto’s vinden van onze activiteiten. Ook op onze Facebook-
pagina!  

 

 

 


