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Geboorte
Nurche 1K en Batuhan 4G zijn superblij want ze hebben er een klein zusje bij. En ook juf Els
6ED is apetrots want terwijl ze met de klas in Zinal was, werd haar petekindje en kleindochter Elise
geboren. En zopas werd ook Cyriel geboren, de kleinzoon van juf Dominique en tweede zoontje Karo
Op de Beeck, voorzitster van onze schoolraad. We wensen de jonge gezinnen proficiat en bijzonder
veel geluk bij de geboorte van de kleine spruiten.
Pedagogische studiedag: woensdag 28 februari geen school!
Op woensdag 28 februari plannen we onze derde pedagogische studiedag. De juffen en
meesters zijn paraat, maar de kinderen mogen die dag thuisblijven. Opgelet want deze studiedag is
nog niet eerder gecommuniceerd.
Gimme
Om nog duidelijker en efficiënter naar de ouders te kunnen communiceren, zullen we
binnenkort alle brieven en boodschappen ook aanbieden via een digitaal platform Gimme. Wanneer je
hierop inschrijft, ontvang je de brieven van de klassen die jij uitkiest via een app op je smartphone,
tablet of via mail. De brieven zijn zeer overzichtelijk gekoppeld aan een kalender en blijven steeds
raadpleegbaar.
Hoe je hierop kan inschrijven leggen we uit in een apart schrijven (en op echt papier).
Aanmelden en inschrijven
Gedurende de maand januari kunnen alle broertjes en zusjes van het geboortejaar 2016
inschrijven in een Lierse school naar keuze. Vanaf 1 februari start de aanmeldingsperiode voor alle
andere kindjes geboren in 2016. Eind februari kregen deze kinderen een brief thuis waarin vermeld
staat in welke school ze kunnen inschrijven. Meestal zal dit de eerste schoolkeuze zijn. Kinderen die
niet aangemeld worden in februari kunnen pas inschrijven na de paasvakantie.
Huiswerkklas
Op het einde van vorig trimester ging onze huiswerkklas van start. Op maandag, dinsdag en
donderdag wordt er in de eetzaal tussen half 4 en half 5 hard gewerkt en flink gestudeerd. Kinderen
die hiermee klaar zijn krijgen de mogelijkheid om in de computerklas verder te oefenen op Bingel. En
hier wordt gretig gebruik van gemaakt. Knap werk, kids!

Sneeuwklassen
Zoals jullie hebben kunnen volgen op de schoolwebsite, zijn onze zesdeklassers zopas op
sneeuwklassen geweest. Juf Karla is er enkele dagen op bezoek geweest. Meester Pol diende dan weer
onvoorzien thuis te blijven net zoals juf Lore. Maar meester Michaël vond het reuzefijn om deze
unieke schoolreis te kunnen meemaken. In de reacties van de kinderen op de sneeuwklasblog lezen
we dikwijls ‘tof’ en ‘super’ en ‘fantastisch’. Het was dus weer de moeite. Een bloemlezing uit de
klasblogreacties van de kinderen:
•
De sneeuwklassen zijn keileuk. De kinderen waarmee ik in de kamer lig, zijn ook tof!
•
Iedereen doet supergoed mee. De monitoren zijn supertof.
•
Iedereen heeft een lach en daar genieten wij van! Het is superleuk voor ons om hier te zijn!
De eerste keer toen we de ski's aandeden, dachten we: 'Zullen we dat wel redden?', maar
samen kwamen we er!
•
Het skiën is supercool!
•
Het skiën lukt al aardig en de monitoren zijn heel leuk.
•
Het is hier heel leuk en soms lachen we ons een deuk.
•
Onze liefde voor Zwitserland is evenveel als de sneeuw die hier ligt!!!
•
Het is hier SUPERTOF! Iedereen is hier heel lief, maar het eten thuis is beter. De juffen en
monitoren zijn vriendelijk.
•
Het is hier heel leuk in Zwitserland.
•
Zwitserland is mooi. Het skiën gaat goed want we weten hoe het moet!
•
Dank u aan alle juffen, meesters en de monitoren voor deze FANTASTISCHE ervaring.

Rapporten/Oudercontacten
Op donderdag 25 januari brachten de kinderen hun rapport mee naar huis. Zo kregen jullie
een overzicht van de resultaten van de toetsen die de kinderen eerder reeds mee naar huis mochten
nemen. Ook attitudes en leerhouding werden geëvalueerd. De kinderen kregen ook de kans tot
zelfevaluatie. Dit laatste is erg belangrijk om in dialoog te gaan met leerkrachten en ouders. Besteed
hier dus zeker voldoende aandacht aan.
Op dinsdag 30 januari of donderdag 1 februari organiseren we een mogelijkheid tot overleg
met de klasleerkracht. Juf Gretel is de ganse week afwezig. Deze oudercontacten worden uitgesteld
naar een latere datum.
Haken
Tijdens de middagpauze wordt er niet alleen gesport, sinds kort wordt er ook gehaakt. Juf
Dominique leert de kinderen van 3 en 4 elke dinsdag en donderdag de kneepjes van deze
handwerktechniek. En het is er niet alleen gezellig, het haken begint ook al aardig te lukken. Een GSMhoesje of geldbeugel is in de maak. Het zijn handige Harry’s!
Zichtbaar in het verkeer
Het blijft ’s avonds al een beetje langer licht maar ’s morgens is het nog erg donker wanneer
we naar school komen. Een fluohesje is dus nog steeds nodig. Wij dragen het tot 1 maart. Een dikke
proficiat aan alle kinderen die dit elke dag dragen. De beste fluodragers zijn de kinderen van 4RI, op de
voet gevolgd door 1K, 2SA, 3T, 6E en 5S. Welke klas zal beloond worden met een partijtje minigolf?

Grootouderfeest
Links staan 100 kleuters, rechts staan 100 grootouders en samen zingen ze “Ik hou van u…
Geef me een kus…”. Een heerlijke afsluiter van een uiterst geslaagd grootouderfeest. Iedereen (groot
en klein) genoot van elkaars aanwezigheid. Proficiat, kleuters.

Donderdag 1 februari

Vrijdag 2 februari
Speelweide en looppiste
Door het veelvuldig gebruik en door het natte weer ligt de looppiste en de ingang langs de
Dageraadstraat er drassig bij. Binnenkort komt hier een extra laagje schors bovenop. Zo kunnen we
weer droog en zacht lopen.
Het Spoor fuift
Zoals we reeds eerder meldden, organiseert het oudercomité nu zaterdag weer een leuk
feestje. Vanaf 21 uur kunnen jullie terecht in het Spuihuisje voor hun jaarlijks terugkerende en
superplezante fuif. Aan de kassa zijn nog kaarten te verkrijgen. Allen daarheen.
Parkeren Planeetstraat
We hebben dit probleem reedss dikwijls aangehaald in de voorbije nieuwsbrieven.
Dankjewel aan iedereen om niet op het voetpad te parkeren. Toch zijn er waarschijnlijk mensen die
deze nieuwsbrief niet ontvangen want er worden nog auto’s op het voetpad gesignaleerd. Mochten
jullie hiervan getuige zijn, willen jullie deze foutparkeerders er dan even vriendelijk op wijzen dat dit
gevaarlijk is voor de kleine voetgangertjes. We willen immers allemaal een veilige
schoolpoortomgeving.
Carnaval
Net voor de krokusvakantie staat de zotste week van het schooljaar op de agenda. Op
woensdag 7 februari hebben we Haar en Snaar op bezoek in onze school. Zij brengen een muzikale
voorstelling rond blaasinstrumenten.
Op donderdag 8 februari mogen de kinderen verkleed naar school komen onder het motto
“Doe eens lekker gek” (behalve de zesdeklassers): gekke hoeden, kleurrijke sokken, omgekeerde
jassen, … Het mag die dag allemaal. Die dag trakteren we kinderen ook graag op pannenkoeken.
Hiervoor zijn we nog op zoek naar bakvrijwilligers die op donderdagochtend 8 februari een stapeltje
pannenkoeken in de school willen bezorgen. We verzamelen ze in de keuken van de eetzaal. Graag
ontvangen we dan onderstaand strookje. Alvast feestelijk bedankt
Op vrijdag 9 februari verkleden we ons in het thema “Alle kleuren van de regenboog”.
Kinderen die gaan zwemmen schminken zich niet en versieren ook de haren niet. Met gekleurd
zwembadwater kunnen ze in de Waterperels immers niet lachen. Op vrijdag organiseren we een party
voor de kleuters en een schoolcinema voor het lager.
Dit worden 3 knotsgekke dagen.

Ondergetekende, ouder/grootouder van ………………………………………..........………... klas…………………….
zal donderdag 8 februari een stapeltje pannenkoeken bezorgen in de eetzaal (waarvoor veel dank).

Zaterdag 3 februari
Woensdag 7 februari
Donderdag 8 februari

Vrijdag 9 februari

Maandag 12 februari
Maandag 19 februari
Dinsdag 20 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari

Zaterdag 24 februari
Dinsdag 27 februari
Woensdag 28 februari
Vrijdag 2 februari

Start aanmeldingen basisonderwijs Lier
Leerlingenraad
Oudercontacten lagere school deel 2
Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 1K+1A om 13u.30, 3B+3T om
14u, 2H+2SA om 14u30
Het Spoor fuift
Haar en Snaar: blaasinstrumenten
Pannenkoekenfeest
Bezoek 6de lj. aan VTI
de
Sneeuwklasavond 6 lj.
Zwemmen: 6ED+6L om 13u.30, 5ST+5SV om
14u, 4RI+4G om 14u30
Carnavalparty voor de kleuters
Schoolcinema voor de lagere school
Start krokusvakantie
Bezoek 6de lj. aan SUM
Bezoek 6de lj. aan SGC
Schoolraad
Zitdag CLB op school
Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 6ED+6L om 13u.30, 5ST+5SV om
14u, 4RI+4G om 14u30
Viering naamopgave
Infomoment over studiekeuze voor 5de lj.
Infoavond ouders zesdeklassers CC De Mol
GEEN SCHOOL ( ped. studiedag)
Muizen (5-jarigen): zwemmen
Zwemmen: 1K+1A om 13u.30, 3B+3T om
14u, 2H+2SA om 14u30

