
 
 

 

SPOOR EXPRESS              FEBRUARI 2021 
 
Krokusvakantie 
 Maandag sluiten we de school een weekje en start de 
krokusvakantie. Zelfs bij vriesweer is buiten spelen de boodschap.  
 Na de krokusvakantie starten we terug in code oranje. De geldende 
coronamaatregelen veranderen dus niet. Het volledig coronadraaiboek vind je op 
de schoolwebsite. 
  
Kadee 
 Ook de huidige regeling naschoolse opvang verlengen we 
(minstens) tot aan de paasvakantie. Dit betekent dat we de naschoolse opvang op 
school blijven organiseren. Graag vooraf melden aan juf Juleke of op het bureel. 
 Indien je ’s ochtends vooropvang nodig hebt, contacteer je Kadee.  
 
Taartenverkoop 
 De taartenverkoop loopt als een trein. Bestellen kan ook nog na de 
krokusvakantie. We sluiten de voorverkoop op woensdag 24 februari.  
  
Pedagogische studiedag 

Woensdag 24 maart plannen we een pedagogische studiedag. Dit 
is een vrije dag voor de kinderen.  
 
Geboorte 
 Juf Lore is sinds woensdag kersverse mama van de kleine Oti. Hoera 
voor de kleine meid. Proficiat mama Lore en papa Evert.  
 Juf Emma zal ad interim juf Lore vervangen. Wij wensen haar veel 
succes en vooral veel plezier in 6L. 
 
 

  
Ma.15 t.e.m. zo. 21 feb Krokusvakantie 
Di. 23 feb Zitdag CLB op school (namiddag) 
Vr. 26 feb Zwemmen vlinders 
 Zwemmen 3, 5, 6 
Ma. 1 maart Start aanmeldingen 

basisonderwijs Lier geboortejaar 
2019  (tot laatste schooldag 
maart) 

 Tweelicht en zoon: Prinsesje en de 
beer. Theater voor kleuters, 1 en 2 

Di. 2 maart Lap vzw - Level Q. Digitaal theater 
voor 5 de lj. 

Vr. 5 maart Zwemmen vlinders 
 Zwemmen 1, 4, 2 
Di. 9 maart Zitdag CLB op school (namiddag) 
Vr. 12 maart Zwemmen vlinders 
 Zwemmen 3, 5, 6 
Vr. 19 maart Zwemmen vlinders 
 Zwemmen 1, 4, 2 
Di. 23 maart Zitdag CLB op school (namiddag) 
 Vergadering oudercomité 20u 
Woe. 24 maart Geen school (pedagogische 

studiedag) 
Vr. 26 maart Zwemmen muizen 
 Zwemmen 3, 5, 6 
Do. 1 april Rapporten 
Vr. 2 april Zwemmen muizen 
 Zwemmen 1, 4, 2 
Ma. 5 t.e.m. zo. 18 april Paasvakantie 

 


