
WEET-JE(S)-MEER(LAAR) 
  Kalender februari 
 

KROKUSVAKANTIE 

Van maandag 15 februari tot en met zondag 21 februari 

ALGEMEEN 
- De boeken van de bib meebrengen ten laatste woensdag 3 februari. 

- De poëzieweek loopt nog door tot en met donderdag 4 februari. 

- “Week tegen pesten” van 8 tot 12 februari. Meer info volgt via de leerkrachten. 

- Vrijdag 12 februari mogen alle kinderen “in alle kleuren van de regenboog” verkleed 

naar de school komen. 

AANDACHTSPUNTJES 
We willen jullie blijven danken voor het naleven van de veiligheidsmaatregelen.  

Het coronavirus bepaalt nog steeds de werking van onze schoolse activiteiten. Dat wil 

zeggen dat we nog steeds geen toelating krijgen om veel te organiseren.  

Het is van het grootste belang voor onze kinderen dat de scholen kunnen open blijven. 

Daarom moeten we nog steeds uiterst voorzichtig zijn en met z’n allen ons best blijven 

doen.  

Mogen we daarom vragen steeds aan de deur van de school aan te bellen om iets af te 

geven, om iets te vragen, om kinderen te brengen wanneer het reeds gebeld is, om …..  

Indien je een afspraak hebt, graag eerst aanmelden op het secretariaat.  
 

 

WINTER 
Om het toch een beetje “warmer” te maken mogen de kinderen:  

- een dekentje meebrengen  

- een warm drankje (chocomelk) meebrengen (op eigen risico). Bedoeling is dat dit 

drankje in de klas wordt gedronken, niet tijdens de speeltijden.  

FAMILIENIEUWS 
- Kylian (1A) en Gaëlle (2K) Van den Noortgate werden grote broer en zus van Cailey. 

Proficiat! 

NUTTIGE DATA 

- Eerste Communie: 7 mei 2022 om 17.30 uur (onder voorbehoud) 

- Plechtige Communie: 21 mei 2022 om 11.00 uur (onder voorbehoud) 

Mogelijke wijzigingen in deze data worden zo spoedig mogelijk doorgegeven. 

 



Lieve God, spelen is fijn!  

Kom, speel je mee? 

En je bent vertrokken. 

Zo simpel, zo eenvoudig.  

Vaak uitbundig, soms heel rustig. 

Volgens de spelregels of met veel verbeelding. 

Helemaal in iets opgaan, 

onszelf soms zelfs even vergeten  

zonder het te weten. 

De magie om ons heen ontdekken. 

Zo zalig, zo heerlijk. 

Zo veelzijdig, zo verrassend vreugdevol. 

Speel je mee met ons, lieve God?  

Amen. 

 
  


