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'Blauwtje en Geeltje'
bij de vurige vossen

Kunst bij de
Waanzinnige Wolven

Thema huisdiertjes bij
de Zingende Zeehonden

Thema dino's bij de
Bezige Bijtjes

Robots van de
Wollige Wasberen
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Speelgoed
Steeds vaker brengen de kinderen eigen
speelgoed mee naar school. Leuk uiteraard
maar soms loopt het fout.
Daarom willen we terug vragen om geen
eigen speelgoed mee te brengen. Niet omdat
we onze kinderen dit niet gunnen maar
omdat we bezorgd zijn dat er heel veel
verdriet is als het speelgoed stuk gaat of
verloren gaat.

Oudercontact week 08-12
maart
Zoals u weet gaan de oudercontacten door op
08,09 & 11 maart.
08 & 09 maart zijn de ouders uitgenodigd op
vraag van de leerkrachten en zorgcoaches.
Wenst u toch een oudercontact en bent u niet
gecontacteerd dan kan u zich inschrijven
voor het oudercontact op 11 maart via de
oudercontactmodule in smartschool.
Normaal gesproken heeft u hierover een
mail van de klasleerkracht ontvangen met
alle info. Indien u dit niet ontvangen heeft,
laat gerust iets weten.
Ter herinnering: tijdens de oudercontacten is
er wel nabewaking maar worden er geen
huiswerkklassen georganiseerd.
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Loodprik
Sinds 1978 meet het Provinciaal Instituut 2x/jaar de loodgehaltes
in het bloed via een vingerprik bij kinderen uit de wijk
Moretusburg in Hoboken.
U hoeft hier zelf niets voor te doen, alles wordt door de
provincie geregeld. Het provinciaal Instituut heeft via onze
school een gepersonaliseerde brief meegegeven aan de kinderen
die in aanmerking komen.
De eigenlijke vingerprik zal doorgaan op 18 maart as, bij ons op
school (tijdens de schooluren).

Jeugdboekenmaand
Tijdens de maand maart is het jeugdboekenmaand. Deze maand wordt reeds voor de 50ste
keer georganiseerd en daarom is het thema dit jaar ‘FEEST'.
Elke klas heeft een boek gekregen waarrond ze deze maand allerlei leuke activiteiten gaan
doen. Maandag heeft elke klas hun boeken moeten zoeken in de klas en hebben ze gekeken
naar de enige echte startshow van de jeugdboekenmaand met optredens van Kapitein
Winokio, Esohe Weyden, Wouter Deprez, Gerda Dendooven en Laura Janssens.

De Blitse Bevers gingen
lezen in het zonnetje
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Wisten je dat ...
... de Joviale Jaguars en de Trendy Tijgers deze week echte oermensen werden en
grottekeningen maakten? Dit zullen ze niet snel vergeten :-)

4

