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W 1    Zwemmen 
Vrijdag 10/2: 3KB, 1, 2, 3, 4, 5B en 6B. De eerste 

groep vertrekt om 8.15 uur. (1A, 1B, 3B en 4A) 

Vrijdag 24/2: 1, 2, 3, 4, 5A en 6A. De eerste groep 

vertrekt om 8.15 uur. (1A, 1B, 3B en 4A) 
Graag tijdig op school. 

Geen school (studiedag)  op woensdag 8/2 

Er is mogelijkheid tot opvang, indien aangevraagd voor 

25/1. 

Financiële actie 
Bestellingen WC-papier graag tegen 30/1. Op 31/1 

kunnen jullie bestellingen afhalen onder het afdak 

vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur. Mogelijks zal een 

nalevering nodig zijn. In dat geval bezorgen we de 

bestelling zo snel mogelijk. 

Krokusvakantie   van 25 februari  t.e.m. 5 maart.  

Afscheid kleuters 
Een kort afscheid komt jouw kind ten goede. Het 

werkt! Er is minder onrust. We zien veel minder 

tranen. Onze dag  kan rustig starten. Een babbeltje 

onder ouders kan, maar liefst uit het zicht van de 

kleuters. We willen jullie graag bedanken voor deze 

inspanningen. 

Inschrijvingen nieuwe peuters. 
Vanaf 1 februari kunnen broers of zussen 

ingeschreven worden. Op woensdag 1 maart 

(vakantie) kunnen nieuwe gezinnen inschrijven tussen  

16 uur en 18 uur.  (Of later op afspraak)              

Breng zeker een Kids-ID of ISI kaart mee. 

Op 1 maart kunnen we geen rondleiding geven. Dit 

kan op vr 27/1 ; vr 24/1 en za 25/3 

D 2  Med. onderz 1ste        sch3  A2 

V 3           S6/2 

Z 4    

Z 5   

M 6                                            S3 

D 7                                            S5 

W 8  STUDIEDAG  dansacademie 1- 2 

D 9  Uitstap 5de           Scha4+ A1 

V 10  
Zwemmen G2               S6/1 

Alles met de bal 4de (nm)                

Z 11   

Z 12   

M 13  S4 

D 14   Toneel 2K                        S5 

W 15  Dactylo 13.30 – 15.00 

D 16  A1 

V 17  S6 

Z 18   

Z 19   

M 20                                         S3 

D 21  S5 

W 22  Ts 4 vuren 3 oudercontact L 

D 23  
Auteurslezing 6de  Rapport 3                         

Scha4+ A1 

V 24  
Zwem 1,2,3,6A 

 Carnaval                       S6/1 

Z 25   

Z 26   

M 27   

D 28   
 

Oudercontact lager 
Op 22 februari is er een oudercontact gepland voor de lagere school. 

 

Oudercontact kleuters 
Dit staat nog niet op de jaarkalender. Voor de 3

de
 kleuterklas en enkele peuters zal dit op 7 

en 8 maart zijn. De andere kleuterklassen houden op 25 en 26 april een oudercontact. 

 

Oudercomité maart 
Op 13 maart was er een oudercomité voorzien. Dit wordt vervroegd naar maandag 6 

maart. 

 

 
Handige ‘Harry’s’ 
Op 4 en/of  11 maart zouden we enkele klussen willen klaren op school. Wie graag wil 

helpen, stuur gerust een bericht voor verdere info. 

 

Al even vooruit blikken… 
In maart staat er opnieuw een papiercontainer op school. Bewaar gerust je papier even.   
 

 

Directeur Kurt 

In opdracht van het schoolbestuur en op vraag van Kurt deel ik U mee dat Kurt op 1 

september voorlopig niet zal herstarten als directeur van onze school. Hij overweegt een 

heroriëntering van zijn verdere professionele loopbaan. 

 

Familiaal nieuws  
Wij delen in verdriet… 

Mvr. Anna Lammens, grootmoeder van juf Annelies Van Vlaender (1KC) 

          overgrootmoeder van Jorben (1KB) en Timon (4A)  

Mr. Cyriel Toch , overgrootvader van Fauke (3KA) 

 

Wij delen in vreugde… 

Geboorte van Anna, een zusje voor Otto (1KC) 

Geboorte van  Ellis, een kleindochter voor juf Patries (3KA) 

 

 

We merken dat er ouders zijn 

die op onze oprit of zelfs op 

de speelplaats roken. De 

kinderen willen jullie 

verzoeken om dit niet meer te 

doen.  Bedankt! 
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We serveren een heerlijke  kaas- of vleesschotel (€ 15), van 18 tot 21 uur. 

Voor kinderen van het lager is er aangepaste portie kaas of vlees (€ 9). 

Voor kleuters is er een kleuterbordje = broodje, beleg, kaasje, fruit (€ 5). 

Er is ook kinderdisco en -film voorzien ! 
 

Voor een vlot verloop zijn het aantal plaatsen beperkt tot 650. Dus tijdig inschrijven !  

Ook AFHAALBESTELLINGEN zijn mogelijk : afhalen tussen 17.00-17.30 uur. 
 

Om organisatorische redenen graag zoveel mogelijk ONLINE INSCHRIJVEN,,  

op onze website : www.vbs-bijenkorf.be (doorklikken op link in linkerkolom).  

Er is een afzonderlijke inschrijfmodule voor ‘ter plaatse’ en ‘afhaalbestellingen’. 

Online inschrijven kan reeds vanaf nu (bevestigingsmail volgt binnen de week). 

We geven geen papieren inschrijvingsformulieren mee. Die zullen vanaf februari wel 

beschikbaar zijn op tafeltje in de gang aan het bureel van juf Nele. Deze moeten ten laaste 

op 6 maart binnen zijn. Online inschrijvingen kunnen zolang er plaatsen zijn.                               

Inschrijving is pas geldig na overschrijving van het totaalbedrag  

op rekening BE83 2900 2428 8215 van VBS De Bijenkorf  

(opgelet : ander rekeningnummer dan voor onkostennota’s). 

De opbrengst wordt besteed aan didactisch materiaal. 

Welke zelfstandigen (of anderen) schenken een prijs voor de TOMBOLA ? 

Graag bezorgen tegen 24 februari. Dank bij voorbaat ! 

 

Kom je ook naar onze KAASAVOND op 

zaterdag 18 maart ? Hartelijk welkom ! 

http://www.vbs-bijenkorf.be/

