
 

 

                                    NIEUWSBRIEF 16 - Schooljaar 2020-2021 

                                      School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992 

                                                                   JAARTHEMA 

                                                            

                                                                      

 

Ma. 18/01/2021   : ZWEMMEN voor 1+2+3 - start themaweek GEZONDHEID 

Di. 19/01/2021    : ZWEMMEN voor 3de KK 

Wo. 20/01/2021  : FRUITDAG - ONTBIJT VOOR DE KLEUTERSCHOOL !!!(ontbijt meebrengen) 

Do. 21/01/2021   : geen bijzondere activiteiten 

Vr. 22/01/2021    : ONTBIJT VOOR DE LAGERE SCHOOL !!! (ontbijt meebrengen) - Rapport LS  

 

GEZOND OP DE NEGENSPRONG 

Op maandag starten we met ons jaarlijks terugkerende gezondheidsweek.  In elke klas staat gezondheid,  voeding en beweging centraal.   

Het merendeel van de activiteiten of lessen zullen een link hebben met dit thema. 

 

GEZOND ONTBIJTEN OP SCHOOL 

Traditiegetrouw organiseren we een gezond ontbijt tijdens de gezondheidsweek. 

Deze keer is het een beetje anders! Gezien de corona-maatregelen is veiliger/hygiënischer 

als  alle kinderen ZELF HUN ONTBIJT MEEBRENGEN in een brooddoos.  

Als school zorgen wij voor een gezond extraatje (apart verpakt)  en een stuk fruit. 

Zo heeft iedereen dan een gezond, lekker en volwaardig ontbijt. 

Let op !!! De kleuterschool ontbijt op woensdag 20/1. 

Let op !!! De lagere school ontbijt op vrijdag 22/1. 

   

 



2de RAPPORT VOOR LAGERE SCHOOL 

Volgende week vrijdag ontvangen alle kinderen van de lagere school hun 2de rapport. 

De nieuwe resultaten kunnen vergeleken worden met de vorige. 

Hopelijk heeft iedereen weer goed zijn of haar best gedaan en staan er mooie punten en woorden op het rapport. 

   

 

WE ZIEN JULLIE GRAAG ...  

 

Inderdaad we zien jullie graag ...  

 op tijd in het verkeer, 

 een fluohesje of reflecterende materialen dragen. 

Het  blijven donkere dagen momenteel en dan is het belangrijk dat iedereen "gezien" wordt in het verkeer. Dat geldt uiteraard niet enkel voor onze kinderen. Iedereen heeft het wellicht al 

een keertje ervaren dat een voetganger of fietser (te) laat wordt opgemerkt in het donker. Met de actie "Helm op, fluo top" sporen we onze kinderen aan om fluo en reflecterende 

materialen te dragen. Ze gaan dit als normaal en vanzelfsprekend vinden als ook (groot)ouders dit doen. Wie weet verdien je dan ook wel een leuke beloning zoals onze kinderen.   

 

  ACTIVITEIT KAJ POPPEL 

 

Op zondag 17/1/2021 organiseert de KAJ Poppel een activiteit : Kooknamiddag 

De leden worden verwacht om 14.00u in het lokaal.  Het einde is voorzien om 17.00u 

 

!!! KAJ POPPEL  IS EEN JEUGDVERENIGING enkel  VOOR JONGENS VAN 6 TOT 12 JAAR !!!  

 

 

 
 

LUIZENALARM ! 

In bijna elke klas zijn er luizen gesignaleerd.  Gelieve het hoofd van uw kind zeer goed te controleren en indien nodig 

te behandelen.  Het Kriebelteam gaat volgende week corona-veilig, zo veel mogelijk controleren/opvolgen. 

   


