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Nieuwsbrief 
 
Beste ouders, 
 
De eerste maand van het jaar is voorbij. Wat gaat de tijd toch snel… Gisteren konden we 
genieten van een dagje vrij, vandaag zijn we weer van de partij!  
Vrijdag vieren we lichtmis in de kerk van Diegem. ’s Middags kunnen alle kinderen op school 
genieten van een heus pannenkoekenfestijn. We zetten de traditie voort. 
De laatste week van februari krijgen we een weekje welverdiende rust. Ga je skiën, of 
uitwaaien aan zee, of blijf je gewoon gezellig thuis… Maak er een fijne week van! 
Ook vieren we, naar jaarlijkse gewoonte, deze maand Carnaval. Ook deze keer wordt het 
een hele week plezier! Meer info komt nog.  
Je leest het, dit en nog veel meer is er deze maand te beleven in onze school. 
 

Juf Liesbeth, directeur 

 

!Belangrijke data! 
 
- vrijdag 3 februari: 11u lichtmisviering in de kerk van Diegem 
- vrijdag 3 februari: pannenkoekenfeest voor de hele school 
- maandag 6 februari tot vrijdag 10 februari: Gezonde week (lees meer in deze nieuwsbrief) 
- dinsdag 7 februari: L2 Witloofmuseum 
- donderdag 9 februari: gezond ontbijt voor de hele school 
- dinsdag 14 februari: L5 en L6 schaatsen te Haasrode 
- donderdag 17 februari: L6 bezoek Horteco Vilvoorde 
- maandag 20 tot vrijdag 24 februari: Dolle week (lees meer in deze nieuwsbrief) 
- dinsdag 21 februari: Jarigen van de maand in de lagere school 
- woensdag 22 februari: carnavalstoet 
- vrijdag 24 februari: L5 medisch onderzoek 
- maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart: krokusvakantie 

 
__________________________________________________________________________ 
 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
  
Van maandag 6 februari tot vrijdag 10 februari houdt onze school een GEZONDE WEEK. 
We brengen die week gezonde tussendoortjes mee: een lekkere appel, een smakelijke 
banaan... als het maar gezond is… . 
Wie geen gezond tussendoortje meebrengt, neemt het tussendoortje jammer genoeg terug 
mee naar huis. Je kind krijgt dat een halve appel als tussendoortje (€ 1/stuk via de 
schoolrekening). 
Op donderdag 9 februari houden we met de hele school een gezond ontbijt. Je kind hoeft die 
dag thuis niet te ontbijten… . 

 



Zaterdag 18 maart 2017 

kaas- en wijnavond PBD 

 
In de turnzaal van onze school! 

Inschrijvingsformulieren voor de kaas- en wijnavond  
krijgen jullie in de nieuwsbrief van maart. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Belangrijke mededelingen: 
 

- We merken dat er nog kinderen ’s morgens te laat naar school komen. We willen alle ouders 
er nogmaals attent op maken dat de school start om 8u30. Gelieve hiermee rekening te 
houden. Wanneer je kind te laat komt, worden de lessen/activiteiten gestoord. Gelieve je 
dan te melden op het secretariaat. 

- Inschrijvingen voor broers en zussen geboren in 2015, die nog geen afspraak voor 
‘inschrijving volgend schooljaar’ gemaakt hebben, gelieve zo snel mogelijk contact op te 
nemen met Marleen van het secretariaat. 

- Er is geen opvang voorzien tijdens de krokusvakantie! 

__________________________________________________________ 
 

 

! CARNAVALSWEEK van ma. 20 februari tot vr. 24 februari ! 

Omdat wij graag feesten en plezier maken organiseren we dit jaar een “dolle week” 
tijdens de carnavalsperiode.  

-      Maandag 20 februari: Gekke schoenendag – Zet je beste beentje voor… en kom met 
de gekste schoenen naar school… 

-      Dinsdag 21 februari: Gekke gezichtendag – Gekke bekken trekken… Die dag mag je 

je snoet “versieren”… Een beetje schmink, een masker,… laat je gezicht maar ‘knallen’… 

-      Woensdag 22 februari vieren we carnaval op school. Alle kinderen mogen die dag 

verkleed naar school komen. In de kleuterschool houden ze hun jaarlijkse modeshow. In 

de lagere school wordt prins- en prinsescarnaval verkozen. Bij droog weer vertrekken we 

om 10u45 voor een stoet door de straten van Diegem (Sint-Corneliusstraat en 

Kerktorenstraat). 

-      Donderdag 23 februari: Gekke harendag – Een staart, een kuif, gele haren…? Breng 
de beste kapper in je naar boven… 

-      Vrijdag 24 februari: Groot/klein-dag: Een te kleine broek, een te grote trui, te 
krappe schoenen of een ruime jas… Onze kledij past helemaal niet deze dag... 


