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KALENDER 
 

Pedagogische studiedag 
Woensdag 06.02.2019  
 

Meeloopdag (6C – 6L) 
Donderdag 07.02.2019 
 

Medisch Consult (1E, 1V) 
Donderdag 14.02.2019  
 

Gekke week 
Van maandag 25.02.2019 tot en met 
vrijdag 01.03.2019 
 

Bezoek ziekenhuis (1E, 1V) 
Woensdag 27.02.2019 
 

Kijkdag voor peuters 
Woensdag 27.02.2019 om 10u00 
 

Carnavalsoptocht (L1 – L5) 
Vrijdag 01.03.2019 om 13u30 
 

Carnavalsfuifje (6C, 6L) 
Vrijdag 01.03.2019 om 13u00 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze nieuwsbrief willen we 
jullie informeren over de 
volgende onderwerpen: 

 Pedagogische studiedag 
 Cafetaria gesloten 
 Dikketruiendag 
 Openklasdag voor peuters 
 Carnaval op school 
 Krokusvakantie 

 
De eerste maand van het jaar zit er alweer op! Deze maand, februari 
wordt een echte feestmaand, want de laatste week vieren we natuurlijk 
carnaval!  
 
Maar er staat nog heel wat meer op het programma deze maand, 
daarover lees je alles in onze nieuwsbrief.  
Veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Linde Verstappen 
Directeur  
 

 
Op woensdag 6 februari 2019 is er geen school voor onze kinderen, 
omdat er op die dag een pedagogische studiedag plaatsvindt voor alle 
leerkrachten. 
Opvang nodig?  
Contacteer dan tijdig “Robbedoes”  
→  Tel.: 089 / 56 05 67  
      robbedoes@maaseik.be 

 
Op vrijdag 8 februari 2019 is de cafetaria van onze campus gesloten.  
Dit betekent dat de kinderen die dag onder toezicht van hun leerkracht in 
de klas blijven eten. Zij kunnen dan ook geen soep of middag nuttigen.  
 
Zorg er dus voor dat uw kind die dag een lunchpakket (= boterhammen) 

bij heeft. Kinderen die ’s middags thuis gaan eten, kunnen dit op het 
normale tijdstip doen. 
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Op dinsdag 12 februari 2019 organiseren we ook op onze school een “Dikketruiendag”.  

Dikketruiendag 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.  

  

Op Dikketruiendag 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 Dikketruiendag vindt u op: www.dikketruiendag.be 
 

Van peuter naar kleuter, dat wordt weer een heel groot avontuur.  

Als voorbereiding op deze toch wel grote stap organiseren we een kijkdag voor de peuters die na de 

krokusvakantie voor het eerst instappen op onze school. 

Op woensdag 27 februari 2019 van 10u00 tot 12u00 kunnen deze peuters en hun ouders een bezoekje 

brengen aan onze school. Zo kunnen ze dan kennismaken met de werking in onze wijkschool. 

Op vrijdag 1 maart 2019 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 hamburger / fishburger eten  

(= op voorhand bestellen).  
- Voor de kinderen die thuis gaan eten, loopt de middagpauze van 12u00 tot 13u00.  
- Alle kleuters 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.  
 

Binnenkort gaan we er ook eventjes tussenuit en dit van maandag 4 maart 2019 tot 

 en met zondag 10 maart 2019. 
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