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

ALGEMEEN 

 

- 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 

 

 
CORONA 
Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kunnen we eindelijk weer 
opnieuw activiteiten plannen. Laat ons hopen dat deze moeilijke periode 
voorgoed achter de rug is. 
Mocht deze kalender toch nog wijzigen, worden jullie op de hoogte 
gehouden door de leerkrachten. 
 
DANK 
Het mondmasker voor de leerlingen was heel zeker geen eenvoudige 
maatregel die werd ingevoerd. We willen dan ook de leerlingen een dikke 
pluim geven omdat zij dit toch wel fantastisch hebben gedaan! 

 

 



 

KALENDER 

Dinsdag 8 maart “Hoera, wij kennen alle letters!” Wij vieren 
vandaag het “Letterfeest”: 1ste leerjaar 

Woensdag 9 maart *Bib voor 4 – 5 en 6de leerjaar 
*Ruildag voor de ganse school 
*Afhaling van de bestelde voorjaarsbloemen 
in de kleuterschool 

Vrijdag 11 maart   *Zwemmen 1ste en 2de leerjaar  
     *Bezoek Campus Max voor 6A en 6B 
     *Hidrodoe voor 3de en 4de leerjaar: info volgt 
     *Pyjamadag: iedereen mag in pyjama naar  
     school komen 

Woensdag 16 maart Bib voor 1ste, 2de en 3de leerjaar. Graag een 
zakje voorzien om de boeken in te stoppen 

Donderdag 17 maart  Grootouderfeest 

Vrijdag 18 maart *Grootouderfeest 
*Zwemmen voor 5de en 6de leerjaar 
*Speelgoedmuseum Mechelen: 4de lj. 

Maandag 21 maart *American Games (brief volgt) voor 5de lj. 
*Speelplaatsmoment op onze school met 
Campus Russelberg voor 6de leerjaar 

Vrijdag 25 maart Zwemmen voor 3de en 4de leerjaar 

Dinsdag 29 maart Kijkdag voor de nieuwe peuters die instappen 
op 19 april 

Woensdag 30 maart Paasviering kleuters 

Donderdag 31 maart  Viering in de kerk, verzorgd door 4de leerjaar 

 

FAMILIENIEUWS 

Mila (1KB) is grote zus geworden van Marie 

 


