
Nieuwsbrief februari 

De feestdagen hebben we wat langer laten duren en 

dus werden er deze maand nog tal van pakjes uitgedeeld. 

Misschien kreeg je thuis wel een ingepakt kook- of leesboek? Een menu 

lezen…. leuk en lekker. 

We hebben 500 euro aan ons goede doel “het feestvarken” kunnen 

schenken. 

Ook ik werd op de dag van de directeur in de bloemetjes gezet. Dankjewel 

iedereen. 

De werkgroep verkeer plant tal van activiteiten om de kinderen bewust te 

maken om zich veilig in het verkeer te begeven. Als kers op de taart werden 

de kinderen, die een fluo droegen, getrakteerd op een flitsfeest. Black lights, 

muziek,… een fijne start van de dag. 

 

 De eersteklassers gingen een kijkje nemen in het heemkundig museum. 

 Ze zagen verschillende oude beroepen: schoenmaker, kleermaker,... 

 

De kinderen van het eerste en het tweede leerjaar namen een kijkje 

achter de  schermen van de Warande (kleedkamers, refter, podium, 

kassa,...). Daarna konden ze genieten van de voorstelling “de 

passant”.  Iedereen genoot er met volle teugen van. 

 

Sprookjes maken gebruik van magie en verbeelding. Door hun eigen 

verbeelding aan te spreken, creëerden de kinderen een eigen 

sprookjeskijkdoos. 

 

Ook het vierde leerjaar is in de ban van sprookjes. Op donderdag 21 

februari gaat 3 en 4 naar de musical van het sprookje “Neverland, the 

adventures of Peter Pan”. Een stadswandeling in Antwerpen staat ook 

nog op het programma. 

 

Januari is soldenmaand. Het ideale moment om met procenten in de 

wiskundeles te werken.  

                                                                                                                        

De kinderen van het zesde vliegen binnen een half jaartje uit. Tijd om 

naar de toekomst te kijken. Daarom brengen ze de volgende 

maanden een bezoek aan VTI Spijker, VITO en Immaculata.  

 

 

Algemeen:  

* Wegens medische redenen heeft Karine, onze poetsvrouw, haar taak op 

onze school moeten stopzetten. Emmaline zorgt er voortaan voor dat onze 

school blinkt. Welkom in onze school.  
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* We hebben ook afscheid moeten nemen van een fijne oud-collega. We 

delen mee in het verdriet van het overlijden van Agnes Van Dooren. 

Jarenlang werkte ze als poetsvrouw bij ons. 

 

* Altijd fijn om te ervaren dat we kunnen rekenen op jullie hulp. De ouders die 

te kennen hebben gegeven dat ze op zaterdag 16 maart willen komen 

klussen, zullen weldra via mail meer vernemen. Meer handen maken licht 

werk. Alvast bedankt. 

 

* Op dinsdag 12 februari nemen we als school deel aan ‘de dikke truiendag’. 

De jaarlijkse Dikketruiendag is een bekende symbolische actie. Om deze dag 

symbolisch in de verf te zetten zal onze verwarming enkele graden lager 

worden gezet! Daarom raden we iedereen aan om wat warmer gekleed 

naar school komen. 

 

* Vergeet zeker ons open-dizelmoment niet op dinsdag 12 februari van 14.00 

u tot 15.00 uur of woensdag 13 februari van 9.00 uur tot 10.00 uur. Tot dan. 

 

 

Tip van de maand:      

 
Op zondag 17 maart 2019 rolt de Universiteit Antwerpen de rode loper uit voor 

kinderen en jongeren van 8 tot 14 jaar tijdens de Kinderuniversiteit.  

 

Op dit evenement, dat voor de vijftiende keer plaatsvindt, volgen zo’n 1200 

kinderen en jongeren activiteiten en workshops, voeren ze wetenschappelijke 

proeven en experimenten uit en hangen ze aan de lippen van onze professoren en 

onderzoekers tijdens interactieve lezingen.  

Meer info: 
https://www.uantwerpen.be/nl/evenementen/kinderuniversiteit-antwerpen/ 
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