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Welkom aan de nieuwe kleutertjes
een toffe klas, lieve vriendjes,
een “nieuwe juf”,
een leuke “kinderverzorgster”,
een grote stap,
een uitdaging …

Kijkdag 1KS

1 februari

27 februari

Kennismaking met de juf, de kinderverzorgster,
de nieuwe vriendjes en een leuke klas.
Op woensdag eten we fruit!
instap kleuters: 11/3/’19
(kleuters geboren voor 12/9/’16)

27 februari

Carnavalsstoet en feest in de kleuterschool!
(Info volgt nog!)

8 februari

Meikeverrace - lagere school

De week van 4 tot en met 8 februari is het weer spannend in de turnles.
Hier zullen al de kinderen van de lagere school strijden voor een
finaleplaats van de Meikeverrace. Vrijdag is het dan de grote dag! Dan
komen de finalisten tegenover elkaar te staan en zullen ze racen voor
de wisselbeker. Veel succes allemaal!

Toneel CC De Werft Geel

-

14 februari

“ROOD”
Voor de leerlingen van het 5e en 6e lj.
Bijdrage komt op de schoolrekening! Ook de school en
het oudercomité dragen hun steentje bij!

18 februari
Bibliotheekbezoek
22 februari

TREFBAL - wisselbeker
GBS De Meikever
GBS De Kangoeroe

Wij rijden met de fiets!
Zorg dat je fiets in orde is!

28 februari

3e en 4e lj.

Talent- en doebeurs
Middenschool Het Spoor Mol

6H

Kennismaking met de school en diverse richtingen die
deze secundaire school aanbiedt.
Wij rijden met de fiets!
Zorg dat je fiets in orde is.

Gratis voor de leerlingen!

Winterrapport - 1 februari

Mama’s, papa’s, moekes, vakes, oma’s, opa’s, tantes,
nonkels, vrienden, vriendinnen, ……

Bedankt voor jullie deelname aan onze
12e kienavond

Het was weer een groot succes!
Vanwege het oudercomité, de helpende handen,
de kinderen en het schoolteam!
WIJ VERZAMELEN OP SCHOOL:
 ENKEL KLEINE inktpatronen
(geen poederbussen en linten, wij
nemen dit niet meer aan!)
 lege batterijen

-

oude gsm’s

 plastieken dopjes van FLESSEN,
NIET van potten, zepen, reuk,
choco, … (zie www.dopjesactie.be)

Geboorten
Cyriel Gijs
zoontje van Jasmien
Vangrieken (middagmoeder)
Laurien Verberck
zusje van Renée Verberck
en dochtertje van juf Nathalie
Adriaensen
Asaf Canol
broertje van Mirza Canol (1KI)

Gefeliciteerd !

13 februari - studiedag - vrijaf voor de kinderen

Flandriens op de fiets!
De jaarlijkse Dikketruiendag is een bekende symbolische

actie. Dit jaar is het thema de ‘klimaatflandriens’, die met
de fiets weer en wind trotseren om op school of
op hun werk te geraken. Smeer je kuiten in en trek de
spurt aan om de klimaateffecten door autoverkeer te
verminderen.

22 februari tot 1 maart

DOE MEE !

Pesten is gewelddadig en meestal herhaald gedrag van 1 of
meer personen, met de bedoeling om de andere(n) te kwetsen.
De schade kan psychologisch, seksueel, lichamelijk of sociaal
zijn.
Wie wordt gepest, kan zich meestal niet verdedigen. Er is sprake
van een ongelijke (of als ongelijk ervaren)
machtsverhouding tussen diegene die pest en de gepeste.
Plagen gebeurt spontaan en duurt niet lang. Het gaat vaak om
humor en aandacht vragen. Bij plagen zijn beide partijen gelijk
aan elkaar. Het is niet altijd leuk, maar zeker nooit bedreigend.

