
Beste ouders en kinderen,

Carnaval en alle gekheid die daarbij hoort is voorbij. De
maskers zijn afgevallen, de mysterieuze zangers van onze
eigen ‘The Masked Singer’ hebben hun ware gelaat
getoond…
Het was een knotsgekke dag op school met een hoog
showgehalte waar iedereen op en top van genoten heeft!

Via deze weg willen we graag de secundaire school voor
Anderstalige Nieuwkomers bedanken die opnieuw voor de
heerlijke pannenkoeken zorgde deze dag. En ook aan de
helpende mama’s en papa’s bij het uitdelen van al dat
lekkers, een dikke merci!

Maart staat naar goede gewoonte helemaal in
het teken van de jeugdboekenmaand. Dit jaar
sluit het thema helemaal aan bij ons
jaarthema: GELUK!
We zorgen voor fijne en gezellige
leesmomenten op school en eindigen met een
boekenruilbeurs voor onze kinderen. Verder
info hierover volgt zeker nog…

We starten na de vakantie ook met een verkeersweek op school. Daarom geven we via deze weg
ook nog graag het volgende aan jullie mee:
De Fietsersbond van Antwerpen organiseert elke laatste vrijdag van
de maand onder politiebegeleiding een fietstocht in Antwerpen met
als doel van Antwerpen een kindvriendelijke en veilige fietsstad te
maken.
De tocht duurt ongeveer een uurtje en wordt gefietst door oudere kinderen op eigen fiets,
jongere kinderen mee op de (bak)fiets van mama of papa en natuurlijk ook wat gewone fietsers.
Wie vragen heeft, kan steeds terecht bij Thomas, papa van Han 3KL en Sem 1KLa.



Verder geven we nog even mee dat we wegens een aantal onvoorziene zaken de klusdag voor
ons gevelproject ‘De Groene Jacob’ hebben moeten annuleren en verplaatsen naar een latere,
nog te bepalen datum. We houden jullie zeker op de hoogte en hopen tijdens die klusdag heel
wat ‘handige Harry’s’ en ‘groene vingers’ te mogen verwelkomen op school…

Laat de lente maar komen!

Tot gauw!
Het schoolteam


