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KALENDER 
 

Instapdag voor peuters 
Donderdag 01/02/2018  
 

Gekke week 
Van maandag 05/02/2018 tot en met 
vrijdag 09/02/2018 
 

Dikke truiendag 
Dinsdag 06/02/2018  
 

Film (1ste graad) 
Woensdag 07/02/2018 
 

Meeloopdag 
Donderdag 08/02/2018  
 

 Carnavalsoptocht (K2 – L5)    
 Vrijdag 24.02.2017 om 13u15  
 

 Carnavalsfuifje (6C – 6L)  
Vrijdag 24.02.2017 om 13u30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze nieuwsbrief willen we 
jullie informeren over de 
volgende onderwerpen: 
 Voorwoord 
 Dikke truiendag 
 Schaatsen 
 Carnaval op school 
 Krokusvakantie 

 
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van enkele 
activiteiten en nieuwtjes.  
 
Het belooft immers een leuke en feestelijke periode te worden, want 
carnaval staat weer op ons programma. 
Haal dus alvast je feestneus en je leukste verkleedkostuum uit de kast  
en zorg dat je tijdig klaar bent om samen met ons carnaval te vieren op 
school.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Linde Verstappen 
Directeur 
 

 
Op dinsdag 6 februari 2018 organiseren we ook op onze school een 
“Dikke truiendag”. Dikke truiendag is een jaarlijkse campagne van de 
Vlaamse Overheid rond klimaatsverandering. Door een aantal 
eenvoudige acties kan iedereen energie besparen  
en de CO2-uitstoot laten dalen. Deze campagne past in het Vlaamse 
klimaatbeleidsplan waarin Vlaanderen zich engageert om de uitstoot van 
broeikasgassen tot gemiddeld 83,4 miljoen ton per jaar te beperken.  
  
Op Dikke-truiendag wordt bij ons op school de verwarming in alle lokalen 
een graadje lager gezet en starten we de dag met een sportieve activiteit. 
 
Om deze dag ook symbolisch in de verf te zetten, verwachten we dat alle 
kinderen en leerkrachten extra warm gekleed naar school komen: een 
dikke wollen trui, een sjaal of berenmuts, extra wollen sokken en een 
paar handschoenen.  
Meer info over de Dikke-truiendag vindt u op: www.dikketruiendag.be 
 

 



 

Februari is een wintermaand, dus maken we nog graag even tijd voor enkele winteractiviteiten.  We gaan 
dan ook met onze kleuters van de 2de en 3de kleuterklas spelen op het ijs en de kinderen van de lagere 
afdeling gaan schaatsen. 

We hebben hiervoor volgende data vastgelegd in ijshal de “Maaslandse Wintertuin” te Maaseik: 

 2de + 3de kleuterklas: vrijdag 23/02/2018 van 10u00 tot 11u00 
 1ste + 2de leerjaar: donderdag 08/02/2018 van 11u00 tot 12u10 
 3de + 4de leerjaar: dinsdag 06/02/2018 van 13u45 tot 14u45  

                                vrijdag 23/02/2018 van 11u00 tot 12u10 
 5de + 6de leerjaar: maandag 19/02/2018 van 11u00 tot 12u10 
                                       Maandag 26/02/2018 van 11u00 tot 12u10 

Op vrijdag 9 februari a.s. vieren wij naar jaarlijkse gewoonte “carnaval op school”.  

In de voormiddag organiseren de leerkrachten verschillende workshops (vb. dans, knutselen…)  
en in de namiddag volgt dan de optocht door de stad Maaseik.  
Uiteraard wordt ook dit jaar een verkleedwedstrijd gehouden.  
Het zou dan ook leuk zijn, moesten zoveel mogelijk kinderen zich verkleden.  
Dit is echter niet verplicht! 

Belangrijk:  

- De kinderen gaan niet in de refter eten! 
- De kinderen brengen boterhammen mee of kunnen eventueel een hot dog eten  

(= op voorhand bestellen).  
- Voor de kinderen die thuis gaan eten, loopt de middagpauze van 12u00 tot 13u00.  
- De kleuters van de wijkschool vieren carnaval op school!  

 
Parcours van de optocht:  

We vertrekken, onder politiebegeleiding, in de school om 13u30.  De optocht verloopt via de Burgemeester 
Philipslaan → Eikerpoort → Monseigneur Koningsstraat → Bleumerstraat → Houtstraat → Muntplein → 
Hepperstraat → Markt → Rondom de Markt → Bosstraat → Bospoort en vervolgens terug naar school.  

Ook dit jaar is er geen slothappening meer op het plein (Bospoort). Wij zorgen wel voor een gezellige 
afsluiter op de speelplaats van onze school. 

Binnenkort gaan we er ook eventjes tussenuit en dit van maandag 12 februari 2018 tot 
en met zondag 18 februari 2018. 

 

 

 


