
SCHOOLPRAATJE 

 

 

  

JEUGDBOEKENMAAND 
 

 

Ook dit schooljaar staat de leescaravan op onze 

lagere school. We zijn alvast héél benieuwd in welke 

boeken we mogen snuisteren of met welke 

smartgames we zullen spelen tijdens de lessen of de 

middagspeeltijd !?! Ook de kleuters komen eens 

snuisteren in de boeken uit de gezellige leescaravan. 

 

Via mail ontvangen jullie binnenkort een lijst van de boeken waarin de 

kinderen lezen. Vrijblijvend kunnen jullie dan boeken bestellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioriteit: talenbeleid 

 

Zoals aangekondigd op onze infoavonden begin september is 

‘de taal-ontwikkeling’ van onze kinderen één van onze 

prioriteiten. Er werden reeds personeelsvergaderingen en 

studiedagen voor leerkrachten georganiseerd. Eén van onze 

acties is de leesmotivatie verhogen. Zo zullen de kinderen van 

1L, 2L, 3L en 4L regelmatig aan ‘kwartierlezen’ doen, de 

leerlingen van 5L ‘theaterlezen’ en de leerlingen van 6L ‘kilometerlezen’. 

Indien jullie thuis nog leesboeken en/of informatieve boeken over hebben, 

breng die gerust mee voor in onze klasbibliotheken!  Alvast bedankt! 

  



VASTENPERIODE 
 

Als katholieke basisschool schenken we aandacht aan 

de vastenperiode via bezinningsmomenten, 

klasgesprekken, … Tijdens de Goede Week 

organiseren we op donderdag 1 april een sobere 

maaltijd (soep en brood) ten voordele van Broederlijk 

Delen. Via het maaltijdbriefje kunnen jullie vrijblijvend 

hiervoor inschrijven. 

 

 

 

 

WELKOM 
 

Welkom in onze vosjesklas  

 

Arthur Verhelst  

 

 

NATIONALE PYJAMADAG 12 MAART 
 

De Nationale Pyjamadag wordt georganiseerd door BEDNET. 

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen toch onderwijs 

kunnen volgen o.a. via digitale ondersteuning. 

We denken die dag speciaal aan kinderen die wegens ziekte 

niet naar school kunnen gaan.  

Op vrijdag 12 maart mogen de kinderen van de lagere school 

in pyjama naar school komen ! 

 

Jarigen maart 

 
6 maart Jef 3L 

13 maart Noa 3L 

14 maart Féline 1KA 

14 maart Tijn 1K 

23 maart Daan 2K 

23 maart Lowie 2K 

24 maart Tille 3L 

25 maart Matteo 3L 

27 maart Renée 3K 

28 maart Matisse 1L 

28 maart Cesar 1L 

29 maart Arthur 2K 

31 maart Iza 1K 

 

 

Familieberichten 

 

Mevr. Josée Bogaerts, overgrootmoeder van Nelis (3L) 


