TICHELTJE
Beste lezers,
Begin februari... het schooljaar is precies halfweg. Dit is ook het moment waarop jaarlijks het aantal
kinderen in een school wordt geteld door de overheid. In onze kleuterschool zijn er 11 kinderen
bijgekomen t.o.v. vorig jaar en in de lagere school zitten precies evenveel leerlingen. We zijn als
school dus een beetje gegroeid, net zoals vorig jaar.
Vanaf begin januari nemen de kinderen van het eerste leerjaar voor de eerste keer deel aan het
schoolzwemmen. Samen met de leerlingen van het tweede leerjaar gaan ze elke week zwemmen tot
aan de paasvakantie. Deze activiteit gaat door in de Dommelslag, een ander zwembad dan we
gewend waren. Het was even aanpassen maar
ondertussen loopt het allemaal vlot.
Met de krokusvakantie voor de deur is het een
mooie kindertijd. Jezelf verkleden, kijken naar
de mooie wagens of misschien zelf meelopen
in een stoet. En zo veel mogelijk de lekkere
snoepjes rapen tot de zak helemaal vol zit.
We hopen dat iedereen geniet van de carnavalstoeten.
Een fijne vakantie!

Kinderen brengen en afhalen
Voor en na schooltijd is het altijd druk in onze school. Ouders, grootouders, … komen de kinderen
brengen en afhalen of de kinderen gaan met de begeleiders van PLONS / SPRING mee. De juffen
en meesters volgen dit voor hun klas zo goed mogelijk op.
De afspraak is dat kinderen afgezet en opgewacht worden aan de schoolpoort. Maar we merken dat
steeds meer ouders binnen de school komen om de kinderen te brengen of af te halen. Dit maakt het
moeilijker om een overzicht te houden voor de leerkrachten.
Daarom willen we uitdrukkelijk vragen
aan alle ouders om de kinderen af te zetten
aan de schoolpoort en ze daar ook weer
op te wachten zonder binnen te komen.
Dat maakt het voor ons een stuk makkelijker.
Mocht je de juf of meester willen spreken
dan kan dit natuurlijk nog. We vragen wel
om even geduld te hebben tot alle kinderen
vertrokken zijn zodat de juf het overzicht kan
behouden. Dit is zeker wenselijk bij de
kleuters en de lagere leerjaren.
We hopen op jullie begrip en medewerking.
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- de kinderen van het eerste leerjaar de splitsingen tot 10 al flink kennen! Daarom kregen ze als
beloning smoutebollen!
- de kinderen van het eerste leerjaar zelf hun verkleedkleren knutselden voor de carnaval... een
bijtjesklas!
- de leerlingen van het 4de leerjaar een bezoek brachten aan het bejaardentehuis Sint Antonius voor
het thema 'Hoe het vroeger was, hoe het nu is'. We kregen een uitgebreide rondleiding waarna we
met open armen ontvangen werden door de bewoners. Ze boeiden de kinderen met heel wat leuke
anekdotes over hun kinderjaren.
- de kleuters van juf Annick Loos tijdens thema ‘Post’ een eigen brievenbus aan hun klasdeur
hadden en deze dagelijks goed gevuld was met leuke brieven en kaarten?
- het klasje van juf Elke op vrijdag 29 januari de dag gestart is met een lekker ontbijt en dat het
gesmaakt heeft want de helft van de kinderen hebben 2 boterhammen gegeten.
- de kleutertjes van K1B het heel leuk vonden om voor één keertje in hun pyjama naar school te
komen tijdens het thema "slapen gaan"?
- Juf Laura haar uitgroei stage bij ons in het zesde doet?
- het 6e in maart verschillende scholen gaan bezoeken om kennis te maken met het secundair
onderwijs?
- de 6e klassers bij het eetmoment van de kleuters bijspringen en dat ze hen met veel plezier helpen?
- het 5de leerjaar bezig is met het opmaken van een klaskrant? Na de krokusvakantie zal ze
afgewerkt en verdeeld worden aan de vijfdeklassers.
- de kleuters van K2 echte ijsjes maakten met sapjes. Een kleuter zei dat sappige appelsienen die
knoeien gesmolten zijn :-).
- dat onze juf Tine opnieuw een baby krijgt!
- we in het 2de leerjaar een vliegerwedstrijd hebben gehouden met onze zelfgevouwen vliegtuigjes?
- we dankzij de mama van Jurre heel wat foto's hebben van onze activiteit "Rollebolle". Je kan ze
bekijken op Gimme.

