WEET-JE(S)-MEER(LAAR)
Maart
ALGEMEEN
- De verkoop van “Tekenfund” eindigt op woensdag 3 maart. In de week van 15 maart
worden de artikelen van “Tekenfund” geleverd.
- Zaterdag 20 maart: afhaalmoment tussen 10.00 en 12.00 uur van de bloemverkoop.
Praktische regeling volgt nog.
- Maart is jeugdboekenmaand! Jeugdboekenmaand is een campagne voor kinderen
tussen 3 en 15 jaar. Tijdens deze maand wil “Iedereen leest” aandacht vragen voor het
plezier van lezen, voorlezen en naar illustraties kijken, aan de hand van een
kwaliteitsvol aanbod. Elk jaar staat er een ander thema centraal.
Het thema dit jaar is “Lezen is een feest”, omdat de jeugdboekenmaand 50 jaar bestaat.
Wie doet er thuis ook mee?

AANDACHTSPUNTJES
We willen jullie blijven danken voor het naleven van de veiligheidsmaatregelen.
Het coronavirus bepaalt nog steeds de werking van onze schoolse activiteiten. Mogelijk
komen er in maart toch enkele versoepelingen. We blijven dit opvolgen en houden jullie
zeker op de hoogte. Dit betekent dat er mogelijk activiteiten kunnen bijkomen/wijzigen/
niet doorgaan. Wat tot nu toe reeds kan doorgaan vinden jullie hieronder in de kalender.

FAMILIENIEUWS
- Nora Thys (2K) werd grote zus van Mare en Djona Peeters (1KA) is grote zus geworden
van Djaxe. Proficiat!

KALENDER
- Vrijdag 5 maart: zwemmen voor het 3de en 4de leerjaar
- Woensdag 10 maart: pedagogische studiedag
- Vrijdag 12 maart: pyjamadag
zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar
- Vrijdag 19 maart: zwemmen voor 5de en 6de leerjaar
- Vrijdag 26 maart: zwemmen voor het 3de 4de leerjaar
- Vrijdag 2 april: zwemmen voor 1ste en 2de leerjaar

Het kan geen kwaad
ervan overtuigd te zijn
dat we goed bezig zijn.
Toch daagt het uit
te geloven
dat het altijd beter kan.
Geloven in de kracht van verandering.
“Out of the box” durven denken.
De traditie waarderen zonder stagneren.
De moed hebben te hervormen.
Het experiment niet weren.
Angst voor het onbekende overwinnen
mondt vaak uit in de verrassende vreugde
van een nieuw begin.

