JASPER

17 FEBRUARI 2020

We waren dinsdag allemaal met verstomming geslagen door het
dodelijke ongeval op de Valken. Het slachtoffer, Jasper Horsting, is de
zoon van Carine, onze secretariaatsmedewerker, en de neef van juf
Wiske, onze zorgcoördinator.
We sturen heel veel warmte naar de familie en willen hen steunen bij
dit onwaarschijnlijke verlies. Hun verdriet raakt ons diep.

CARNAVAL - SCHAATSEN

Vrijdag is er FEEST.

voor de kleuters is er een doorschuifronde in de voormiddag;



de kinderen van de oudste stamgroepen en het eerste leerjaar trekken
in de namiddag naar ‘t Onkrooid, voor een echte carnavalsparty;
de kinderen van het 2e tot 6e leerjaar gaan in de namiddag verkleed
schaatsen in Herentals

we vertrekken om 11.30u., eten daar en schaatsen vanaf 13.30u.
—handschoenen zijn verplicht—attributen zijn niet toegelaten op
de schaatsbaan;

we keren terug tegen het einde van de schooltijd;




iedereen voorziet een rugzakje met lunchpakket en drankje;

zorg er voor dat je kind zijn schoenmaat weet.
Die dag trakteert de ouderraad ook.
Alle kinderen krijgen een wafel tijdens het carnavalsfeest of bij het schaatsen !
Dat zal smaken ! Dankjewel.

Een sterk weekend gewenst!
namens het team,
meester Jan

WINTERSPEELWEKEN: BIKKEL-& KNIKKERweek
Weet jij nog wat de spelregels voor het knikkeren zijn ?
Heeft je mama/papa of je oma/opa je al eens getoond hoe je moet bikkelen ?

info@basisschoolstjan.be
014.677631
www. basisschoolstjan.be

1b ZWEMMEN (13.40u.-14.30u.—tweewekelijks)
2a, 2b Feestje voor de jarigen van februari.
4a, 4b ZWEMMEN (14.30u.-14.55u.—wekelijks)
5a, 5b ZWEMMEN (13.15u.-13.40u.—wekelijks)

Vrijdag is het carnaval, en dat is altijd een bijzondere dag.
We nemen al een aanloopje vanaf maandag …
Maandag roepen we uit tot GEKKE-HOOFDDEKSEL-dag.
Zet dus maar je gekste hoed of pruik op !
Dinsdag gaan we voor GEKKE-SCHOENEN-dag.
Woensdag is het GEKKE-VINGERNAGEL-dag
Donderdag mag je je verkleden als look-alike van een juf of meester!



kleuterschool Zorgen alle kleuters voor een (plastic) tas met naam om werkjes
van de afgelopen periode mee naar huis te nemen ?

18 FEBRUARI 2020
apen Feestje voor de jarigen van februari.
5a, 5b ACADEMIE—schort meebrengen—5b: voormiddag / 5a: namiddag
De vijfdeklassers gaan te voet. Ze trekken een fluovestje aan.
6a, 6b Scholenbezoek aan KSOM—Mol

19 FEBRUARI 2020
witte en roze biggen ZWEMMEN (9.45u.-10.35u.—beurtrol)
apen Wij gaan op bezoek bij paarden. We trekken best laarzen aan en

brengen onze schoenen mee in een plastic tasje.

2a, 3b ZWEMMEN (10.10u. –11u.—tweewekelijks)
6a, 6b ZWEMMEN (11u. –11.30u.—wekelijks)
Eerste sessie van deze nieuwe reeks.
… voor de leerlingen die zich inschreven.

20 FEBRUARI 2020
apen, biggen, We spelen gezelschapsspelletjes om 14.30u. Wie speelt mee ?
vissen, vlinders Alle (groot)ouders welkom! Meer info bij de klasjuf.
vissen Feestje voor de jarigen van februari.
2a STEMatelier met meester Wim
4a, 4b De vierdeklassers krijgen een workshop aangeboden op SintClaracollege. We vertrekken om 8.20u. Zorg dus dat je tijdig bent.

21 FEBRUARI 2020
school CARNAVAL
kikkers, muizen, vogels Feestje voor de jarigen van februari. Het is niet nodig om fruit en

koek te voorzien die dag … er is genoeg te smullen !
2e—6e leerjaar SCHAATSEN in de namiddag: handschoenen zijn verplicht !

