
WEET-JE(S)-MEER(LAAR) 
  Februari 
 

ALGEMEEN 

 

- Woensdag 16 februari: de leerlingen hebben vrij omwille van een 

pedagogische studiedag.  

- Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 

 
AANDACHTSPUNTJES 

* Peuters die op 7 maart 2022 twee jaar en zes maanden zijn kunnen 

instappen na de krokusvakantie. Neem zo snel mogelijk contact op met 

onze school om de inschrijving te realiseren aub. 

*Aanvangsuren school: Probeer je kinderen tijdig te brengen! 

- Kleuter:  08.40–11.50 u. en 12.55–15.25 u.: 

                    ingang langs zwarte poort aan de villa 

- Lager:      08.45-11.55 u. en 13.00-15.30 u.:  

                    ingang langs hoofdingang of zijpoortje 

*De donkere winterdagen komen er aan: let er op je kinderen zo 

“zichtbaar” mogelijk naar de school te laten fietsen. 

 
CORONA 
Aangezien de coronamaatregelen constant wijzigen hebben we de – tot nu 
toe - geplande activiteiten opgenomen.  
Hou er dus rekening mee dat deze kalender nog kan wijzigen. Jullie worden 
voor eventuele aanpassingen/aanvullingen op de hoogte gehouden door de 
leerkrachten. 
 
DANK 
We willen iedereen nogmaals danken voor het naleven en correct opvolgen 
van de steeds wijzigende coronamaatregelen. Wij beseffen maar al te goed 
dat dit niet altijd even simpel is! Dank voor het wederzijds begrip. 



 

KALENDER 

Woensdag  2 februari  (vrijwillige) ruildag: ganse lagere school 

Donderdag 3 februari  Mindstorms in Geel voor 6A 

Vrijdag 4 februari   Zwemmen voor 3de en 4de leerjaar 

Woensdag 9 februari Bib voor 4 – 5 en 6de leerjaar 

Donderdag 10 februari Rollebolle Sporthal Tessenderlo: 
2de en 3de kleuterklas 

Vrijdag 11 februari  Zwemmen 1ste en 2de leerjaar 

Woensdag 16 februari  Pedagogische studiedag 

Donderdag 17 februari  Mindstorms in Geel voor 6B 

Vrijdag 18 februari  Zwemmen voor 5de en 6de leerjaar 

Woensdag 23 februari Bib voor 1ste, 2de leerjaar en 3de leerjaar. 
Boeken meegeven in een tasje aub! 

Donderdag 24 februari  Lln. 3de lj. mogen verkleed naar school komen 

Vrijdag 25 februari Kleuters mogen verkleed naar school komen 
Zwemmen voor 3de en 4de leerjaar 

 


