
Geluksvogels 

Maandkalender 

maart 2022 
   

Ma 7 maart 9u-11.30u 2L Spelenpaleis (Sporthal Rode Loop) 

Di 8 maart  1L en 3L zwemmen 

Do 10 maart 11u 

14u 

13u-13.30u 

4LA 

1LA 

Ingeschreven leerlingen 

BIB-bezoek 

BIB-bezoek 

Looptraining (Loopschoenen!!) 

Vrij 11 maart 10u-11.30u 

13.30u-15u 

Hele dag 

2LC 

4LC 

 

BIB-bezoek 

BIB-bezoek 

Pyjamadag (Bednet) iedereen mag in 

pyjama naar school komen. 

   AFHALEN KOEKEN (ouderraad) 

12u-14u 

Ma 14 maart  4L en 6L zwemmen 

Di 15 maart  2L zwemmen 

Do 17 maart VM 

Hele dag 

13u-13.30u 

4LB 

5LC 

Ingeschreven leerlingen 

Medisch Schooltoezicht (op school) 

Fietsvaardigheid PRO VELO (FIETS!!) 

Looptraining (loopschoenen!!) 

Vrij 18 maart 14u 1LB BIB-bezoek 

  Allen welkom Zaterdag 19/03 = CROSS Fortje 

Merksem : Aanwezig 13.30u Start 14u 

Ma 21 maart VM 5LC Fietsvaardigheid: PRO VELO (FIETS!!) 

Di 22 maart VM 

15.45u  

 

6LC 

4L-6L 

1L en 3L 

MST (op CLB) 

GEEN STILLE STUDIE  

zwemmen 

Do 24 maart NM 

14u 

3L 

4LB 

Voorstelling Elisabethzaal (info volgt) 

BIB-bezoek 



Vrij 25 maart  14u 1LC BIB-bezoek 

    

Ma 28 maart  4L en 6L zwemmen 

Di 29 maart  2L zwemmen 

 

Paasvakantie van maandag 4 april tot en met  

zondag 17 april 2022 
 

Wist je dat 

 

• ... alle juffen en meesters zeer trots zijn op al onze leerlingen die tijdens deze fluoperiode 

alweer enorm hun best hebben gedaan om 'gezien' te worden?  

• ... we nog een lange broek mogen dragen tot en met 1 april. Na de paasvakantie dragen we 

opnieuw een bermuda of rok.  

• ... we na de paasvakantie 2 verkeersweken inrichten waarin de voetganger centraal staat?  

• … traktaties in de klas steeds mogen, we vieren graag onze jarige geluksvogels. Een 

kleinigheidje is echter voldoende, of een boekje voor de klas? Beperken jullie de traktaties tot 

een gezond tussendoortje? Wat we zeker niet willen zijn snoepzakken en drankjes. Vanaf 

nu gaan de drankjes terug mee in de boekentas. Gelieve hier rekening mee te houden. 

 

Belangrijke data 
 

Het thema van de jeugdboekenmaand is ‘HELDEN EN SCHURKEN’. We gaan hier in de klas mee 

aan de slag, we bezoeken de BIB, we wonen lezingen bij…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 11 maart is het nationale PYJAMADAG van Bednet. En onze 

school doet mee. Want Bednet zorgt ervoor dat langdurige zieke kinderen 

en jongeren die niet naar school kunnen, van thuis uit en samen met hun 

eigen klas, toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, tonen we 

dat we alle zieke kinderen en jongeren steunen. Surf gerust eens naar: 

www.bednet.be  

 

SPORT:  

We kijken al uit naar 19 Maart 2022: CROSS 14.00 uur in Fortje van Merksem. Onze leerlingen 

zijn al goed aan het trainen op donderdag. 

http://www.bednet.be/


 

 

 

Het KiVa thema van deze maand voor de onderbouw luidt: ”We laten niemand in de steek.” 

Onze kinderen leren hoe ze een slachtoffer kunnen steunen en denken na over waarom het soms 

zo moeilijk is om de kant van het slachtoffer te kiezen. De kinderen begrijpen dat ze zelfs door 

kleine gebaren/handelingen een slachtoffer kunnen steunen.  

In de bovenbouw werken we rond het thema “Pesten doe je nooit alleen.” De leerlingen leren 

dat iedereen een rol speelt in een pestsituatie en herkennen de zes rollen bij pesten (Pester, 

assistent, versterker, slachtoffer, toeschouwer en verdediger). Ze weten dat mensen niet altijd in 

overeenstemming met hun mening handelen (groepsdruk). Ook staan we stil bij onze eigen 

houding en gedrag in een pestsituatie. 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 

 
De ouderraad trakteerde onze kinderen in februari op lekkere wafels tijdens 

het carnavalsfeest. Dank je wel! 

  

Onze koekenverkoop is afgerond, het succes was nog groter dan vorig jaar, 

waarvoor onze welgemeende dank!  

Met de winst kunnen we weer heel wat leuks voorzien voor op de speelplaatsen, 

daarover meer info tegen het einde van het schooljaar. 

 

 


