
 

Beste ouders,  

 

Dikke Truiendag 
 

Op dinsdag 9 februari nemen we als school opnieuw deel aan de “Dikke 

Truiendag” en zetten wij de verwarming op school wat lager. En de dikke trui is 

actueler dan ooit! Omdat we in 

deze coronatijden binnenruimtes 

goed verluchten en ventileren, 

staan ramen en deuren vaak 

open. We kleden ons dus best goed.  

Een dikke trui is goed, wat nog slimmer is : Kleed je in ‘laagjes’. Zo wordt een 

dikke trui ook een slimme trui! 

De meest duurzame klimaatoplossing is de energie die we niet meer verbruiken. 

Zo komt er geen CO² meer in de atmosfeer. De verwarming met één graad 

verminderen, bespaart 6% energie en CO². Niet één dag per jaar, maar het hele 

jaar door! 

 

Ludieke Actie : op tijd op school 

 

 

 

 

 

 

 
De voorbije week kregen een aantal kleuters in de Stationsstraat een brief mee 

met deze pictogrammen. 

Zij kwamen te laat aan op school. 

Langs deze weg willen we het belang van ‘Op tijd komen’ nogmaals 

onderstrepen. Leerlingen voelen zich niet goed in hun vel als ze te laat komen, 

voelen zich opgejaagd, kunnen hun ‘verhaal’ niet kwijt aan hun vrienden,… Op 

tijd komen geeft rust aan uw kinderen, zodat ze daarna met een goed gevoel 

naar de klas kunnen! 

In februari belonen we ALLE klassen waar IEDEREEN op tijd op school was. 

SAMEN kunnen we ervoor zorgen dat iedereen elke dag op tijd komt! Doen jullie 

mee? 
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Corona-update 
Onlangs zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op 

kinderen van de lagere school. Voor de kleuterschool zijn er geen wijzigingen 

ingevoerd.  

 

 

 

Zwemmen 
Zolang de corona maatregelen nog van kracht zijn, gaan wij niet zwemmen met 

de kleuters. Dit omdat we in deze fase niet kunnen werken met zwemmoekes en 

-vakes, wat wij voor een goede organisatie wel noodzakelijk vinden.  

 

 

 

Studiedag maandag 8 februari 2021 
Op maandag 8 februari is er geen lesdag omwille van een pedagogische 

studiedag. In school is er geen opvang van kleuters. 

 

 

 

Nieuwe kleuters 
Op maandag 1 februari 2021 zijn er weer enkele nieuwe kleuters gestart. 

Omwille van de aantallen zijn we in de Stationsstraat gestart met een extra klas 

onder leiding van juf Heidi, zal juf Vicky vanaf nu drie voormiddagen 

ondersteuning bieden in Het Mijltje en zal juf Felke op woensdagvoormiddag de 

klas van juf Jill overnemen. Op die manier zal juf Jill ook aanwezig zijn op 

donderdag- en vrijdagnamiddag, zodat ook in de Beunt elke dag er constant 3 

klassen zullen zijn. Op donderdagvoormiddag zal juf Felke bewegingsopvoeding 

geven in de Beunt. Juf Felke zal op woensdag de kleuters (waarvoor het nodig 

is) naar de naschoolse opvang in de Rooienberg brengen.  
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Belangrijke data 
 

Ma 1 feb Nieuwe kleuters starten in onze school 

 

Ma  8 feb Pedagogische studiedag – GEEN SCHOOL 

 

Di 9 feb Dikke truiendag 

 

Wo 10 feb Carnavalsfeest Mijltje & Stationsstraat 

 

Do 11 feb Carnavalsfeest Beunt 

 

Ma  15 feb Start   krokusvakantie 

 

Vr 19 feb Einde Krokusvakantie 

 

Ma 22 feb Instapdatum nieuwe kleuters  

 

 


