
Informatiefje 14 – 15 februari 2022 
 

Kalender 
Donderdag 17 februari: auteurslezing bib 4abc / dikke truiendag / geen huiswerkklas 
Vrijdag 18 februari: leerlingenraad 
Woensdag 23 februari: zwemmen 246 
Donderdag 24 februari: laatste typeles 
Vrijdag 25 februari: carnavalfeest / einde fluoactie 
Van maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart: krokusvakantie 
Maandag 7 maart: start jeugdboekenmaand 
Dinsdag 8 maart: ouderraad 
Woensdag 9 maart: zwemmen 135 / oriëntatiegesprekken 6abc 
Donderdag 10 maart: oriëntatiegesprekken 6abc 
 
Pannenkoekenfeest 
Wat hebben de leerlingen van 1c en 6b gesmuld op hun pannenkoekenfeest, 7 februari! 
 
Coronamaatregelen 
Vanaf 19 februari gaat onze school naar code oranje en dat is goed nieuws:  
 

 De mondmaskerplicht vervalt voor alle leerlingen van de lagere school vanaf maandag 
21 februari (ook voor wie al 12 jaar is). 

 De zwemlessen worden terug opgestart maar zonder busvervoer. 

 Onze refter gaat terug open. De leerlingen krijgen een vaste plaats per klasgroep. 
 

Carnaval 
Ook dit jaar geen optocht maar… we maken er op school een knalfeest van vol verrassingen. 
Sowieso is er veel muziek en worden de kinderen getrakteerd op een hotdog. Kom dus zeker 
verkleed naar school. Dat mag trouwens al van ’s morgens. Wel zonder confetti, slingers & co.   
 
Infomoment 
We stellen het infomoment voor de ouders van de 3e kleuterklas nog even uit tot na de 
paasvakantie. Er volgt dan zeker een uitnodiging voor een onthaalavond. 
 
Fiscale attesten 
Nog voor de krokusvakantie worden de fiscale attesten verdeeld. Deze kunnen aan de 
belastingaangifte van 2021 worden toegevoegd voor kinderen tot en met 12 jaar. Standaard 
wordt het officieel adres op de fiche vermeld. De naam van één van de ouders mag zelf 
genoteerd worden. 
 
Familienieuws 
Veel sterkte aan de familie van 
Lyan Vleminckx (2a) bij het overlijden van zijn opa, René Callot 
Victor (4c) en Robin (2c) Claessen bij het overlijden van hun overgrootvader, François Toté. 


