Eucharistieviering
In de tijd voor Pasen gaan de kinderen van de lagere school naar de parochiekerk voor een
Paasviering. Ook ouders en grootouders zijn op dinsdag 20 maart welkom. De viering start om 13u30 in
de parochiekerk.
www.hetspoorbasisschool.be
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Leerlingenaantallen
Op 1 februari tellen alle scholen in Vlaanderen hun leerlingen. Het aantal leerlingen op 1
februari bepaalt immers hoeveel lestijden je mag inrichten op 1 september van het volgende schooljaar.
Wij telden 338 leerlingen. Dit zijn er 7 meer dan vorig schooljaar en 39 meer dan op 1 februari
2016. Het aantal kleuters bleef gelijk. In de lagere school telden we 7 leerlingen meer dan 1 februari
2017.
Op tijd

Facultatieve vrije dag
Vrijdag 9 maart is een facultatieve vrije dag en zal de school gesloten zijn. Noteer ook reeds
dat er geen school is op maandag 30 april, dinsdag 1 mei en woensdag 2 mei.
Het Spoor Smaakt
Zondag 18 maart staan de leerkrachten en het oudercomité achter de kookpotten en maken
ze een heerlijke Italiaanse maaltijd voor jullie klaar. Vooraf inschrijven is natuurlijk nodig en kan nog tot
en met maandag 12 maart. Inschrijvingsstrookjes vind je op de schoolwebsite en op Gimme.
Week van de vrijwilliger
Wisten jullie dat er naast de leerkrachten ook heel wat mensen op vrijwillige basis mee komen
helpen en ondersteunen op school? Groenonderhoud op de speelweide, hulp in de eetzaal, begeleiding
bij het zwemmen, hulp in de huiswerkklas, naai- en vertelmama’s, … Belangeloos maar o zo belangrijk.
We zetten ze graag in de bloemetjes tijdens deze week van de vrijwilliger.

Vroege vogels. Wisten jullie dat 90% van onze 330 kinderen ELKE dag op tijd op school komt ?
Is jouw kind ook vòòr 8u30 op school ? Fijn ! Want dan mist jouw kleuter alvast geen onthaal,
ochtendritueel of gezellig kringgesprek. En je lagere schoolkind kan samen met de klasgenootjes en de
juf of meester al meteen de dagplanning overlopen, zodat iedereen zich op zijn gemak voelt bij de start
van de lessen. De échte vroege vogels kunnen zelfs nog even spelen of babbelen met hun vriendjes of
vriendinnen voordat de bel gaat. Ze willen echt niks missen. En als ze dan om 8u30 allemaal samen met
de juf of meester naar de klas gaan, horen ze er helemaal bij. Geweldig toch ?
Dus, dankjewel mama, papa, oma, opa,... om je kind op tijd naar school te brengen !
Jeugdboekenmaand
Maart is de jeugdboekenmaand. En dat zal niet onopgemerkt voorbij gaan in Het Spoor. Met
juf Chris hebben we een echte boekenjuf in huis en zij zorgt deze maand weer voor extra leuke
activiteiten. Heb je al gehoord van slingerlezen ? Of van kilometerlezen? De kinderen kunnen hier zeker
meer uitleg over geven…. Tenzij ze met hun hoofd in een boek zitten, natuurlijk… ;-)
Overlijden
We wensen de familie De Groof ( Amir, Tuur, Fee en Nel) onze deelneming bij het overlijden
van de overgrootmoeder Paula Wouters. Heel veel sterkte.
Zichtbaar in het verkeer
Het was een erg grijze winter. De fluovestjes ’s ochtends en ’s avonds waren echt wel nodig
om ons veilig in het verkeer te begeven. De klas die het meest zichtbaar was de voorbije winter belonen
we graag. Zij mogen op kosten van de stad Lier gaan minigolven.
En de winnaar is…… 4RI !!!!!! Gefeliciteerd !

Geboorte

Hip hip hoera voor Nathan, het nieuwe superbroertje van Jade (schapenklas), voor Cyriel, de
pasgeboren kleine broer van Nelles (berenklas) en kleinzoon van juf Dominique, voor Amy-Lee, het lieve,
kleine zusje van Vince (2H) en Jason (bijtjesklas) en voor Emiel, kleinzoon van meester Pol. Felicitaties
aan al deze families bij de geboorte van die kleine wondertjes.

Aanmelden en inschrijven
Momenteel kunnen alle nieuwe kindjes die aangemeld werden in februari ingeschreven
worden in de hen toegewezen school. Deze voorrangsperiode loopt tot 23 maart. Na de paasvakantie
kunnen ook de niet-aangemelde kinderen ingeschreven worden. Dan start de vrije inschrijvingsperiode.
En wees gerust. Er is nog geen enkele klas volverklaard.
Borden pannenkoeken carnaval
Net voor de krokusvakantie beleefden we niet alleen een gekke maar ook een enorme leuke
week. Het was immers carnaval. Het hoogtepunt is steeds het pannenkoekenfeest. Hartelijk dank aan
alle bakkers. De schotels en borden waarop de pannenkoeken werden afgeleverd, blijven ter
beschikking in de eetzaal. Niet vergeten!
Instapklas
Kleuters die 2,5 jaar geworden zijn, mogen vanaf 1 februari na elke schoolvakantie instappen
in de kleuterklas. Zo mochten we reeds verschillende nieuwe kindjes begroeten. Hartelijk welkom aan
deze nieuwe Spoorvriendjes.
Wanneer een school meer kleuters telt dan op 1 februari van het vorige schooljaar, mag je
hiervoor extra lestijden inrichten. Zo mag juf Silke sinds de krokusvakantie twee lestijden extra komen
werken met de kleuters. Ook na de paasvakantie en de Hemelvaartvakantie verwelkomen we nog
nieuwe kleuters en zullen er nog enkele lestijden extra gecreëerd worden.
Het Grote Voetgangersexamen
Om na te gaan of onze kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven, nemen de kinderen
van het vierde leerjaar op woensdag 28 maart deel aan Het Grote Voetgangersexamen. Ze vertrekken
aan de bib en leggen individueel een uitgestippeld parcours af. Onderweg worden ze op verschillende
plaatsen geobserveerd en geëvalueerd op hun verkeersvaardigheden. Het parcours hebben we samen
reeds verkend. Meer info vind je op www.hetgrotevoetgangersexamen.be

Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart

Start inschrijving van aangemelde kinderen
Jeugdboekenspel 5de lj.
Als alles kan, kan niets kapot (theater Kopseer) 6de lj.

Woensdag 7 maart

Medisch schooltoezicht 3-jarigen deel 1
Netbal 5 en 6

Vrijdag 9 maart
Maandag 12 maart
Woensdag 14 maart

Geen school.
Zitdag CLB op school voormiddag
Medisch schooltoezicht 3-jarigen deel 2

Donderdag 15 maart
Vrijdag 16 maart

Theater Petatje "Beestige muziek" voor alle kleuters
Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 1K+1A om 13u.30, 3B+3T om 14u, 2H+2SA
om 14u30
Het Spoor Smaakt
Sponsorloop voor het goede doel

Zondag 18 maart
Maandag 19 maart
Dinsdag 20 maart
Woensdag 21 maart
Donderdag 22 maart

Zitdag CLB op school
Schaatsen 3de en 5de lj.

Vrijdag 23 maart

Maandag 26 maart

Schapen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 1K+1A om 13u.30, 3B+3T om 14u, 2H+2SA
om 14u30
Kleutersportdag (voormiddag)

Dinsdag 27 maart
Woensdag 28 maart
Vrijdag 30 maart

Medisch schooltoezicht 5de lj. deel 2
Grote voetgangersexamen 4de lj.
Doedagen 5+6 Mechelen

Maandag 2 april

Zwemmen: 1K+1A om 13u.30, 3B+3T om 14u, 2H+2SA
om 14u30
Start paasvakantie

Maandag 16 april
Donderdag 19 april

Sponsorloop
Vorig jaar is in de leerlingenraad nog eens gebleken dat onze kinderen acties voor het goede
doel erg belangrijk vinden. Na onze deelname aan de Warmste Week zetten we ons binnenkort opnieuw
in voor enkele goede doelen. Op maandag 19 maart lopen we tussen 14u en 15u toertjes rond de school
en laten we ons sponsoren voor elk gelopen rondje. Alle uitleg hierover vind je in een aparte brief.
We kozen opnieuw voor dezelfde doelen als vorig jaar. In Azië steunen we reeds verschillende
jaren de VZW Kinderen van Cambodja. Ruan en Jan kwamen al enkele keren de Cambodjaanse situatie
aan de kinderen toelichten en Jan liep zelfs al mee tijdens onze sponsorloop. Nog niet zo lang geleden
hebben we op onze schoolwebsite de foto’s gepost van de realisaties met ons sponsorgeld. Op
www.cambodja.org vind je heel veel foto’s van dit mooie project. In Afrika kozen we via de dochter van
juf Hilde voor de Chimbota Secondary school. Zij hebben een Facebookpagina waarop je alles kan
volgen. En tot slot dragen we ook graag ons steentje bij voor de noden van kinderen in onze buurt.
En zo hebben we drie mooie projecten waarvoor we tijdens de sponsorloop letterlijk ons beste
beentje kunnen voorzetten: maandag 19 maart van 14u tot 15u. Supporters op post!!

Medisch schooltoezicht 5de lj. deel 1
Eucharistieviering in de parochiekerk
Ulama 2de lj.

Vrijdag 20 april

Zondag 22 april
Maandag 23 april
Dinsdag 24 april
Vrijdag 27 april

Maandag 30 april
Dinsdag 1 mei
Woensdag 2 mei

Start vrije inschrijvingen zonder voorrangsgroepen
Rapporten
Infoavond voor de ouders: Opvoeden zonder straffen
en zonder belonen (Helga Peeters)
Schapen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 6ED+6L om 13u.30, 5ST+5SV om 14u,
4RI+4G om 14u30 .
Eerste Communie
Zitdag CLB op school voormiddag
Sportdag 5 en 6
Schapen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 1K+1A om 13u.30, 3B+3T om 14u, 2H+2SA
om 14u30 .
Facultatieve vrije dag: geen school
Vrij
Pedagogische studiedag. Geen school.

