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Beste ouders, 

 

De zesdeklassers beleefden topdagen tijdens de sneeuwschool in Zuid-Tirol. De sneeuw was ideaal, 

de zon scheen, het skiën lukte voor iedereen, we genoten van elkaar en van de berglucht. 

 

De werkgroepen op school organiseren heel wat zinvolle activiteiten: dikketruiendag, 

week tegen pesten, bednet, broederlijk delen…. Voor sociale vaardigheden werken we 

met het boek “Geluk voor kinderen, de vriendschap” van Leo Bormans. Goede 

vrienden zijn belangrijk voor een gelukkig leven. Als kinderen over geluk vertellen, 

noemen ze weinig materiële dingen. Dit boek toont hoe je vriend kunt zijn en blijven. 

Want nog belangrijker dan vrienden hebben is vrienden zijn. We volgen tien vogels die 

telkens een nieuwe eigenschap ontdekken van goede vrienden. Een prachtig boek! 

 

In het kader van gezonde voeding vragen we om voor ’s morgens fruit of groenten mee 

te geven. In de namiddag mag een koek zonder chocolade, maar liefst ook fruit. In de 

boterhamdozen geen snoep stoppen. 

Graag alle doosjes naamtekenen want we hebben heel wat ‘gevonden’ voorwerpen. Ook 

op jassen, mutsen, sjaals, handschoenen en turnkledij graag de naam van uw kind zetten. 

Voor carnaval hoeft u geen outfit te kopen, oude of grappige kleren van u of de 

grootouders zijn vaak een groot succes. 

 

 

Kalender 

 

-dinsdag 11 februari: Dikketruiendag  

We zetten de verwarming enkele graden lager en verwachten iedereen met een 

dikke trui, hoe origineler, hoe beter. Een dag om na te denken over de 

klimaatopwarming. 

 

-van 17 tot 21 februari: Week tegen pesten met verrassende activiteiten 

 

-woensdag 19 februari: Carnaval voor de kleutertjes, ze mogen verkleed 

naar school komen.  

 

-vrijdag 21 februari: Carnaval voor het lager, ze mogen verkleed naar 

school komen en in de namiddag is er een stoet door enkele straten. 

 

-van 24 tot 28 februari krokusvakantie. 

 

-vrijdag 13 maart: Bednet iedereen komt naar school in pyjama 

We houden een pyjamafeest, want dankzij Bednet kunnen zieke kinderen toch de 

lessen volgen. 

 

 

Het Regenboogteam 


