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Dinsdag 12 februari = dikketruiendag 

Die dag gaat de verwarming enkele 

graden lager en dragen de kinderen dus 

best een extra dikke trui. Het thema dit 

jaar is ‘de klimaatflandriens’. 

Helm op fluo top!  

De actie loopt op z’n einde. Ik denk dat alle kinderen 

een volle spaarkaart hebben. Een volle spaarkaart 

geeft recht op een gratis ticket voor de zoo, 

Planckendaele of het Serpentarium.  

Carnaval op de Bijenkorf 

Op vrijdag 1 maart vieren we carnaval. Alle kinderen 

mogen die dag verkleed naar school komen. We maken 

een lange stoet tot aan de rusthuizen in het dorp. 

Geverfde haren doen we niet en speelgoedwapens 

laten we liever thuis.  

Later krijgt u meer info !  

Vrijdag 8 februari : lokale verlofdag 

voor alle kinderen. Mogelijkheid tot 

muzische opvang door Muzaïek. 

Afwezig wegens ziekte !  

Wanneer een kind ziek is, hoort het thuis 

te blijven.  

Maar we merken al te vaak dat wij op de 

hoogte worden gebracht via mail. Mogen 

wij vragen om dit in de toekomst 

telefonisch te doen tussen 08.00 uur en 

09.40 uur ? De mails zien wij soms pas later 

op de dag en hierdoor zijn de maaltijden 

niet geannuleerd. Ook de leerkrachten 

weten graag waarom een kind niet 

aanwezig is op school.  

 

Parking voor de school :  

De parking is hoofdzakelijk 

bedoeld voor personeelsleden. 

Binnenkort komt er nog een 

toplaag en wordt de tuin 

aangelegd met zandbak en een 

mooie groene ruimte.  

Aanpassing prijzen maaltijden:  

Sedert 1 februari zijn de prijzen voor 

de maaltijden aangepast. Hieronder 

kan u de nieuwe prijzen vinden :  

Warme maaltijd kleuter : 3,40 euro 

Warme maaltijd lagere : 3,70 euro 

Soep : 0,60 euro  

Wijzigingen personeel:  

Meester Dirk is vanaf januari geen klastitularis van het 4de 

leerjaar meer. Hij werkt binnen onze school techniek uit dat 

alsmaar belangrijker wordt in onze maatschappij. Hierdoor 

nemen juf Bettina en juf Ellen het 4de leerjaar over. Hierbij 

komt dat het 4de leerjaar 1 dag extra wordt ontdubbeld om 

het comfort bij de kinderen te vergroten.  

Juf Josefien Van Maldegehem is sedert januari deeltijds 

zorgleerkracht op onze school. Juf Nele is onze 

zorgcoördinator.  Op deze manier kunnen we verder 

bouwen aan een heel degelijk zorgbeleid binnen de 

Bijenkorf.  

 



Kalender februari en maart 2019 (+ website school) 

 

februari 2019 

dinsdag  5 februari  medisch onderzoek op school voor de 1ste kleuterklas (groep 1) 

vrijdag  8 februari lokale verlofdag / geen school voor de kinderen  

dinsdag 12 februari  5de leerjaar naar Gent (weerstation Armand Pien / De wereld van 
Kina 
dikke Truiendag  

maandag 18 februari auteurslezing voor het 3de leerjaar (Brigitte Minne) 

woensdag 20 februari  oudercontacten kleuterschool  
sportactiviteit : tussen 4 vuren  

donderdag 21 februari  auteurslezing 1ste leerjaar (Kim Crabeels) 

vrijdag 22 februari  auteurslezing 1ste leerjaar (Kim Crabeels) 
zwemmen groep A + 6de leerjaar  

zaterdag 23  februari peuterkijkdag van 14 tot 16 uur  

woensdag 27 februari  oudercontacten lagere school  

donderdag 28 februari  rapport voor de lagere school + sportrapport  

 

maart 2019 

vrijdag 1 maart carnaval met wafelbak  

zaterdag 2 maart t/m zondag 10 maart : krokusvakantie  

maandag 11 maart  instapdatum nieuwe kleuters  

dinsdag 12 maart  Stop–kijk–wuif project (Volvo-trucks Gent – onder voorbehoud) 

woensdag 13 maart vergadering oudercomité 

maandag 18  maart  auteurslezing voor het 5de leerjaar (Siska Goeminne) 
Vergadering schoolraad om 20 uur  

donderdag 21 maart grootouderfeest  

vrijdag 22 maart  grootouderfeest  
zwemmen 1-2-3-4 en 5de leerjaar A 
5de leerjaar op bezoek naar het waterspaarbekken te Kluizen  

vrijdag 29 maart 5de en 6de leerjaar op bezoek naar het Vlaams Parlement (Brussel) 

zaterdag 30 maart overschakelen op de zomertijd 

 

Wijzigingen aan de kalender zullen via mail doorgegeven worden !  

 


