
 

Beste ouders, 

 

 *  Op 13 februari 2015 organiseren Milieuzorg Op School en Ecocam-

pus de 11de editie van Dikketruiendag .Wat startte als een symbolische 

actie om het Kyoto verdrag in de verf te zetten, is ondertussen uitge-

groeid tot een vaste waarde in de scholen. De campagne mikt vooral op 

eenvoudige maatregelen, die ook daarna op een structurele wij-

ze aangehouden kunnen worden: lichten doven bij het verlaten van een 

lokaal, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming correct afstel-

len, ... . Ook wij doen dit schooljaar mee en zetten de verwarming enkele 

graden lager … dus dikke trui onder je carnavalskleren aandoen. 

*  De uiterste datum van indiening om een school- of studietoelage  te be-

komen, is tot en met 1 juni 2015 en dit voor het schooljaar 2014-2015.  

De elektronische verzenddatum of de poststempel op 1 juni 

2015gelden als bewijs. Aanvragen die de afdeling Studietoe-

lagen later bereiken, worden niet meer behandeld. Aanvragen 

kan online of via het papieren aanvraagformulier. Online :  

www.studietoelagen.be 

Wil  je hulp bij de aan-

vraag spring dan even-

tjes binnen op ons se-

cretariaat. De formulie-

ren zijn op onze school  

aanwezig. Ook ouders 

van kleuters kunnen een 

aanvraag doen, wat ze-

ker ook de moeite 

waard is.  De toelage 

voor  het kleuteronder-

wijs bedraagt 92,20 eu-

ro voor het lageronder-

wijs is dit tussen 103,72 

en 155,28 euro. 
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In dit nummer: 

Wist je dat : 

De krokusvakantie 
start op maandag 16 
februari tot en met 
zondag 22 februari 

2015. 

Dat de leerlingen van 
het 5de en 6de leerjaar 
onze school vertegen-
woordigen tijdens de 
grote quiz van onze 
scholengemeenschap 
op woensdag 25 fe-

bruari 2015. 

Wij op vrijdag 13 fe-
bruari 2015 ons alle-
maal gaan verkleden 
en gaan dansen en 

feesten op school. 



Graag naar school komen ….. 

De meeste van onze kinderen komen heel graag naar school. 

Toch zijn er enkele kinderen die geplaagd of zelfs gepest wor-

den. Deze week geven we extra aandacht aan deze kinderen. 

Samen met de ouderraad hebben we een project uitgewerkt 

waarbij kinderen zelf trachten naar een oplossing te zoeken.  

We zijn er van overtuigd dat kinderen soms veel sneller voor 

een oplossing kunnen zorgen bij een probleem.  Daarom heb-

ben we een Anti-Pest-Brigade opgericht. Vier leerlingen van het 

5de leerjaar en vier leerlingen van het 6de leerjaar hebben zich 

kandidaat gesteld om deel uit te maken van deze brigade.  On-

der leiding van Juf Wendy hebben  ze een kleine opleiding ge-

had over de bedoeling van het project. Tijdens de maandope-

ning zijn alle kinderen hierover ingelicht.  

Wat is nu de bedoeling : De APB’er haalt vechtende kinderen uit elkaar. Hij of zij stapt naar wenende 

kinderen toe. De APB’er helpt kinderen met ruzie…... De leerkracht op de speelplaats leidt alles in 

goede banen en blijft natuurlijk verantwoordelijk.. 

De APB’ers zijn herkenbaar aan hun sjaaltje en kunnen ten alle tijden aangesproken worden.  

In de gang is er ook een “anti-pest-bus” voorzien zodat er ook a.d.h.v. briefjes gezocht kan worden 

naar oplossingen. 

Het is natuurlijk de bedoeling dat dit een blijvend project is en niet enkel tijdens de week tegen pesten. 

Juf Wendy, juf Nele, juf Marina, en juf Lieve blijven de APB’ers opvolgen en eventueel bijsturen sa-

men met het werkgroepje van de ouderraad..  

 

Wil je meer weten over plagen , pesten ..? Herken je pestgedrag, wil je meer weten over APB’ers. Kom 

dan zeker naar de info-/ gespreksavond die onze ouderraad inricht op 26 februari 2015 in onze poly-

valentezaal. Start om 20.00u. Rik Prenen zal hierover op een zeer boeiende manier uitleg geven . Zeker 

de moeite waard ! 

Voorstelling van onze APB’ers : 

 



Beste ouders, 

 

Al  verschillende jaren doen we mee aan het project Broederlijk Delen of  steunen we een pro-

ject waar we vooral feedback van krijgen. Dit jaar steunen we weer het project van Broederlijk 

Delen. Marco is een boer ... en wil dat blijven. Hij woont in het hooggebergte te Peru. Vol-

doende water, dat is het belangrijkste. Zijn plannen worden echter bedreigd door de groot-

schalige mijnbouw ...  We willen Marco steunen en doen dat met het volgende :  

Op maandag 23 februari is er een koffiestop waar u een lekker tasje , tegen een vrijwillige bij-

drage, kan bekomen. Die week wordt het project aan de kinderen voorgesteld. 

Vanaf  2 maart kunnen de kinderen een appel kopen tegen € 1,25 per week ( door omstandig-

heden 3 in die week ). De volgende week is er een verkoop van wafels ook tegen € 1,25 per 

week ( 5 dagen ). De vierde week krijgen  de kinderen een pannenkoek( let op dit vervangt niet 

het middagmaal. ) De voorlaatste week hebben we op donderdag 26 maart een sobere maal-

tijd. De kleuters en leerlingen van het lager onderwijs eten dan in een aparte ruimte en blijven 

tijdens de middag op school. De sobere maaltijd kost  € 1,25. Voor deze en de andere acties 

moet ingeschreven worden. (zie beneden). 

Op vrijdag 3 april houden ‘s morgens weer een koffiestop en is er  een kruisweg  in de 

kerk waar jullie allen van harte welkom zijn. (14.30u)  

U kan uw kind per week geld meegeven of  het volledige bedrag. De totale actie kost € 5 

(appelenweek, wafelweek, pannenkoek  en sobere maaltijd).  
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Naam Leerling : ……………………………………………………………………………..                               

Klas: ……………….. 

Neemt deel aan de appelenweek                                                           : € 1,25 O 

Neemt deel aan de wafelenweek                                                           : € 1,25            O 

Neemt deel aan de pannenkoekendag                                                  : € 1,25             O 

Neemt deel aan de sobere maaltijd                           : € 1,25             O 

Neemt deel aan de totale actie  ( dit zou fijn zijn !)   : € 5             O 

         Handtekening: 

Het bedrag kan je best meegeven in een enveloppe. ( kan niet op  de schoolrekening ) 

Gelieve het strookje ( en eventueel geld )ten laatste vrijdag  27 februari 2015 aan de juf of meester te geven.  



SFEERBEELDEN 


