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INFOMOMENT 

NETTIQUETTE 

De Gezinsbond Denderhoutem organiseert op 21 februari een avond over “Pesten” 

en op 7 maart over “Onze kinderen veilig on-line” (dit laatste is in samenwerking met 

Child Focus).      Voor meer informatie kan men bij mij terecht op : tel. 0477.491.275 of 

op atombond@gmail.com en inschrijven is verplicht.   

Met de webcam ben ik heel          
voorzichtig! 

februari

februari

februari   

Op vrijdag 18 januari ontving de vrije basisschool De Bloesem Kerksken het fair-

trade- logo, uitgereikt door OXFAM. 

Het logo is een beloning voor de talloze initiatieven die de school organiseerde, 

de correcte communicatie die men hierover voerde en de afname van verschillen-

de fairtrade- producten. Het project nam enkele schooljaren geleden een start en 

werd gedragen door alle kinderen van de school. De motor van het hele oxfam- 

gegeven wordt echter gevormd door de leerlingen van het zesde leerjaar en hun 

leerkracht. 

Aangezien het eerder zeldzaam is dat een lagere school deze beloning mag ont-

vangen, zal de school het logo met gepaste fierheid aan de schoolpoort           

bevestigen. 

WIJZIGING CARNAVAL 

In tegenstelling tot vorige jaren zullen we de gebruikelijke carnavalsroute niet kunnen 

volgen en dat omwille van de weigering van het provinciebestuur om de gewestweg 

te gebruiken. 

mailto:atombond@gmail.com


Maandkalender februari 2013 

 04/02: 18.30 uur catechese Klas 6 

 06/02:  BIB-activiteit Klas 2A/B 

 08/02: Carnavalsfeest 

 11/02: Begin Krokusvakantie 

 18/02: Instap nieuwe kleuters 

 21/02: Kriebelteam 

 27/02: 20.00 uur Ouderraad 

 28/02: Bezoek DVM VM Klas 6 

 28/02: Oxfam-fruitkraam 

 01/03: Vertelling Speur 

 01/03: 2de brugactiviteit oudste kleuters en eerste leerjaar 

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website te bekijken van 04/02/2013: 

* Indoor Atletiek Initiatie Klas 3, 4 en 6 * Winteractiviteit Klas 2 

* Bezoek Resto Resto Klas 3 en 4  * Knutselactiviteit Carnaval 

* Uitreiking Oxfamlogo 

NIEUW OP DE WEBSITE 

FAMILIENIEUWS 

Proficiat met de geboorte van: 

- Yinthe het zusje van Yuna (Blauw) 

- Nymke het zusje van Kyara (Oranje) 

Onze oprechte deelneming aan: 

- Siebe en Seppe Geerts (4 en 2B) met het overlijden van hun grootvader. 

- Jissy (1B) met het overlijden van haar grootvader. 

Wij bedanken Kristof De Smet  (papa van Quinten) voor het leveren 

van Carnavalsmateriaal. 

BEDANKT 

Ik  ben een dromer. Ik hou van 

mooie woorden, van gedichten en                 

gedachten. 


