
Geluksvogels 

Maandkalender 

februari 2022 

 
    

Di 1 feb Hele dag 5LB Fietsvaardigheid 

Do 3 feb VM 5LB Fietsvaardigheid 

    

Ma 7 feb VM 1LC Medisch Schooltoezicht op school 

Di 8 feb  1L-2L-3L zwemmen 

    

Ma 14 feb Hele dag allen Pedagogische studiedag (vrijaf voor de kinderen) 

Di 15 feb Hele dag 

16u - … 

5LA 

6L 

Fietsvaardigheid 

Oudercontact i.f.v. secundair 

Woe 16 feb VM 

NM 

5LA 

5L-6L 

Fietsvaardigheid 

Netbal (onder voorbehoud) 

Do 17 feb Hele dag 

 

Allen 

 

DIKKE TRUIENDAG (Draag je warmste trui vandaag 

in plaats van je uniformtrui) 

Vrij 18  Hele dag 

Hele dag 

1L 

Allen 

Uitstap: Mega-Speelstad 

Einde koekenverkoop 

    

Ma 21 feb 15.45u 

Volgens Rooster 

4L-6L 

5L – 6L 

GEEN stille studie wegens vergadering. 

Lezing in de bib 

Di 22 feb  

 

Allen 

 

1L-2L-3L 

Einde fluo-actie (Draag of neem 1 FLUO-attribuut 

mee) 

zwemmen 

Woe 23 feb VM Allen Carnaval (= info volgt nog) 

Vrij 25 feb Hele dag 2L Uitstap: Dino-museum 

    

28/02/22 – 06/03/22 KROKUSVAKANTIE 



 
Midden het schooljaar is er ook dit jaar de Week tegen Pesten.  

Je hoort er vast meer over in de media. Als KiVa-school beperkt de aandacht voor pesten zich niet tot één 

week. Bij ons blijft het thema een heel jaar lang onder de aandacht.  

Daarom zetten we vanaf september in op goede contacten met en tussen de kinderen, 

stimuleren we hun sociale vaardigheden, treden we op als er toch wat fout loopt.  

Pesten voorkomen begint vanaf dag 1 van het schooljaar: door in te zetten op een veilige en warme sfeer 

en een goed contact met de leerkracht(en) hopen we dat elk kind zich thuis voelt op onze school.  Zo kan 

er vertrouwen groeien en lukt het beter om complimentjes te delen of aan te geven dat iets stoort. 

De Week tegen Pesten is voor ons geslaagd als we er in lukken om er de ‘WarmsteWeek’ van het jaar van 

te maken: een week waarin we super ons best doen om er voor elkaar te zijn. Hopelijk krijgen we dat 

samen voor elkaar! 

 

 

NIEUWS VANUIT DE OUDERRAAD 
 

Bedankt voor de traktatie met carnaval. 

 

SPORT: We kijken al uit naar 19 Maart 2022: CROSS 14.00 uur in Fortje van 

Merksem 

 

 

 

 

 

CARNAVAL 


