
 

 

NIEUWSBRIEF  FEBRUARI 2020 
 

 

Verkeer : label 10 op 10  
Maandthema: Wie waar op straat? 
 

 
 

 

Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan! 
We hebben van Pippi geleerd dat we moeten durven ‘proberen’. Maar 
soms lukt het echt niet. Pipi heeft hier een goed trucje voor: een 
probeerhoed! Als iets niet lukt dan zet ze deze op. Dan gaat ze heel hard 
proberen en dan lukt het wel. Elke klas heeft van Pippi een probeerhoed 
gekregen. Wanneer iets niet lukt in de klas kan men deze hoed 
opzetten. We proberen hierbij te werken aan durven doorzetten en 
zelfvertrouwen. Ook thuis kan je een probeerhoed maken. 

 

Nieuwe instappers 

Op 3/02/2020  starten er nieuwe kleuters in onze school. We wensen 

deze kleuters en hun ouders alvast een zeer fijne start. 

 

 

 

Bezoek lagere scholen 
In februari en maart  zullen we met onze 5-jarigen een bezoek brengen 
aan de lagere school De Wegwijzer en de lagere school Sint-Lucia. Alle 
kleuters gaan zowel een keer naar de Sint-Luciaschool als naar De 
Wegwijzer. De juiste data kan je terugvinden op onze kalender. 

 
 

   

Het brengen van kleuters 
De laatste weken merken we dat er vele kleuters ’s morgens te laat naar 
de school gebracht worden. Mogen wij nogmaals vriendelijk verzoeken 
om de schooltijden te respecteren? Het zou fijn zijn als alle kleuters om 
8.30u aanwezig zijn. Kleuters die met uitzondering te laat zijn, moeten 
om veiligheidsreden hun kleuter tot bij de juf brengen en dienen zich 
aan te melden bij de directie of secretariaat. 
Aan de poort wordt er afscheid genomen aan de paal zodat de 
doorgang vrij blijft. Van harte dank om hiermee rekening te houden. 

      

LU-koeken 
In februari organiseert onze ouderraad een koekenactie. De opbrengst 
hiervan wordt gebruikt om nieuwe speelmaterialen aan te kopen voor 
de kleuters. Begin februari ontvang je een brief met concrete 
informatie. 

GEBOORTES Proficiat aan de trotse ouders 
Zusje voor Alexandra (1A): Jacky-Lou 
Zusje voor Seppe (1A): Noor 

OVERLIJDEN Veel sterkte aan de familieleden 
Overgrootvader van Louise (3D)en Arthur (1A) 
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