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DIKKE TRUIENDAG 

Weldra verwelkomen we onze 275ste leerling. Wij bedanken jullie voor het 

vertrouwen in onze basisschool. 

Wat startte als een symbolische actie om het Kyotoverdrag in de verf te zet-

ten, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in de scholen. De cam-

pagne mikt vooral op eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een struc-

turele wijze aangehouden kunnen worden: lichten doven bij het verlaten van 

een lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstel-

len, ... . Ook onze school doet hieraan mee. 

 

Februari 

 
PASTORAAL 

 

Februari 

Loop niet voor mij      ik kan je niet volgen 

Loop niet achter mij,   Ik wil je niet voorgaan 

Loop naast me en geef mij je hand, 

Zo kunnen we samen gaan.  

De opbrengst van de Damiaanactie bedroeg € 762 . Bedankt ! 



Maandkalender februari 2014 

03/02: Medische controle (2de kleuterklas Rood)  in het centrum  VM 

04/02: Zwemmen NM Klas 5 en 6 

04/02: Ouderraad 20.00 uur  

05/02: Lokale verlofdag  (=GEEN SCHOOL) 

10/02: Medische controle (Paars)  in het centrum  VM 

10/02: Schoolraad 20.00 uur  

11/02: Zwemmen NM Klas 5 en 6 

14/02: Dikke Truiendag 

17/02 - 28/02: Start stage Klas 5 

18/02: Zwemmen NM Klas 5 en 6 

20/02: Voorstelling Secundaire school Klas 6  VM  

20/02: Oudercontact Klas Groen 

21/02: Bezoek Humaniora DVM Aalst Klas 6  VM  

24/02: Catechese 18.30 uur 

24/02: Infoavond nieuwe instappers 19.00 uur  

25/02: Medische controle  (Paars) in het centrum  VM 

25/02: Zwemmen NM Klas 5 en 6 

28/02: Carnavalsstoet NM 

 

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

 Gezond ontbijt           *    Peter/meter         

 Bezoek containerpark Klas 3  

De nieuwe IDO-film is eveneens te bekijken via onze website. 

Bekijk de laatste nieuwtjes onder de rubriek ‘Laatste Nieuws’ 

NIEUW OP DE WEBSITE 

FAMILIENIEUWS 

Onze oprechte deelneming met het overlijden van 

 Jasper Muylaert zijn grootvader 

Proficiat met de komst van een nieuwe telg in de familie 

 Matteo, broertje van Thais (Klas 1B) 

De voorziene taartenslag van februari zal niet doorgaan. Mo-

menteel denken we na over een nieuw initiatief. Verdere info 

zal volgen. 

TAARTENSLAG 

Krokusvakantie van 3 tot 7 maart 2014  

GEEN SCHOOL. 


