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Februari 2020 
za 1   

zo 2   

ma 3  Zwemmen L1A – L5A – L5B 

di 4   

wo 5   

do 6 
CLB : Medisch consult voor kinderen die afwezig of 
ziek waren 

vr 7 Toneel 

  7 8.25 u. : viering 1 jaar The Daily Mile 

za 8 Toneel 

zo 9 Toneel 

ma 10 17u. : Peuterkijkdag 

 10 Zwemmen L1B – L6A – L6B 

di 11   

wo 12 Toneel 

do 13   

vr 14 Toneel 

za 15 Toneel 

zo 16   

ma 17 VM : L6B : Medisch consult (boterhammen mee!) 

 17 Zwemmen L1A – L5A – L5B 

di 18 VM : L6 : Uitleg studieoriëntering door CLB 

  18 Start reeks 2 middagsport 

  18 17 u.: Peuterkijkdag 

wo 19 Carnaval kleuterschool 

  19 Ontmoetingsmoment instappers 2/3/2020 

  19 
NM : MOEV : L3 - L4 : Tussen vier vuren  
(sporthal Waarschoot) 

do 20 
VM: L6 openklasdag Sint-Paulusinstituut 
Patijntjestraat 

  20 NM : Carnaval lagere school 

vr 21 Rapport periode 3 + houding 2 

za 22   

zo 23   

ma 24 krokusvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peuterkijkdagen  
infomoment voor ouders van nieuwe peuters 
geboortejaar 2018 
 
L6B : Medisch Consult 
De leerlingen zijn ’s middags niet op tijd terug, 
iedereen breng boterhammen mee. 
 
Ontmoetingsmoment instappers 
voor alle peuters die instappen op 2 maart 2020 
 
L6 : Openklasdag Sint-Paulusinstituut 
gratis – vervoer door Sint-Paulus 
 
 
 

NIEUWSBRIEF 
februari 2020 

Kleuterschool : Aankomst op school 

Graag willen we de afspraken rond het brengen van 

de kleuters nog eens herhalen. De kleuters worden 

tot aan de witte poort gebracht, er staat altijd een 

leerkracht aan de poort die de kindjes naar de 

speelplaats kan begeleiden indien nodig. De ouders 

komen niet op de speelplaats. 

De groene poort van Nijntje wordt enkel gebruikt 

door de ouders van Nijntje. Gelieve de kleuters niet 

via deze weg naar de speelplaats te brengen. 

 

 
 

 

Carnaval op school 

De kleuters mogen op woensdag 19/02 ’s morgens 

verkleed naar school komen.  

De kinderen van de lagere school komen op 

donderdag 20/02 pas ’s middags verkleed naar 

school. De kinderen die ’s middags op school blijven 

krijgen na de middag nog de kans om zich om te 

kleden in de klas. 

Confetti en slingers zijn niet toegelaten. Ook 

namaakwapens blijven thuis! 
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Zwemperiode  

Vanaf 3 februari start de 2de zwemperiode. De kinderen van het 1ste, 5de en 6de leerjaar gaan dan 

zwemmen, telkens op maandagnamiddag om de 2 weken.  

GROEP B1 (2de  periode): 1A +  5A + 5B 

februari  3 – 17    

maart  9 – 23 

april  20    

mei   11 – 25    4 mei niet : facultatieve verlofdag 

juni  15   1 juni niet : 2de Pinksteren 

GROEP B2 (2de  periode): 1B + 6A + 6B 

februari  10     

maart  2 – 16 – 30   

april  27    

mei   18    4 mei niet : facultatieve verlofdag  

juni  8 – 22    1 juni niet : 2de Pinksteren 

 

 
 

 

Vakantiekampen Pasen en zomer 2020 
 
De inschrijvingen voor de Paas- en zomerkampen starten op maandag 3 februari vanaf 9.00 u.  
De kampen worden opnieuw georganiseerd door Free-Time.  
Alle inschrijvingen en betalingen verlopen ook via Free-Time.  
Om logistieke en organisatorische redenen zijn de kampen meer gebundeld (kleuter en lager), daardoor 
is er op onze school enkel een kamp in de eerste week van de Paasvakantie, maar, net zoals andere 
jaren, kunnen alle kinderen terecht in alle aangeboden kampen op andere locaties (scholen) in Drongen.  

Op onze schoolwebsite vindt u alle info betreffende de organisatie en inschrijving voor deze kampen.  
 
De inschrijvingen verlopen enkel en alleen online via  
http://www.freetime.be/vakanties/?selection=drongen 
Via deze link kan u voordat de inschrijvingen starten ook reeds de inhoud van het kamp bekijken. 
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