
 

 

KIJK OP DE MAAND 7 – WEEK 10 – 02.03.2020 
Jaargang 2 nr. 7 

 KALENDER MAART  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2 
Hele dag 
Instapdatum 5 
Start schoolstraat + 
wandelpools 
 
08.30. 
Fietsbehendigheid 
voor L6ab 

3 
8.30 
Vaccinatie MBR voor 
L5 
 
13.00 
Zitdag brugfiguur 

4 
Hele dag 
Zorgdag (zorgteam) 

5 
16.00 
Sportsnack L1-2 

6 
Hele dag 
Workshops ‘De 
Sven’ 
 
15.30 
Vergadering MOS - 
natuurouders 

9 
Hele dag 
Workshops ‘De Sven’ 
 

10 
Hele dag 
Workshops ‘De Sven’ 
 
15.30 
Themaopening 7 

11 
Einde 
ontbijtverkoop 
 
 

12 
13.00 
Grootouderfeest 
 
16.00 
Sportsnack 

13 
8.30 
L6ab naar VTI Sint-
Lucas 
 
12.30 
Kinderparlement 
 
15.30 
Opendeuravond 2 

16 17 
 

18 
20.00 
Schoolbestuur 

19 
09.00 
Directeurencollege 
SG De Leiebrug 
 
16.00 
Sportsnack L12 

20 
 

23 
MILIEUWEEK 

24 
09.00 
Infodag directies 
OVSG 

25 
13.00 
Trefbal L3-4 

26 
16.00 
Sportsnack L1-2 

27 

30 
Hele dag 
Workshops ‘De Sven’ 
 

31 
Hele dag 
Workshops ‘De Sven’ 
 
13.00 
Zitdag brugfiguur 
 
16.30 
Personeelsvergadering 
– geen studie 

 
 

 
Zaterdag, 14 maart: Belgisch schoolschaakkampioenschap 

Zondag, 22 maart: ONTBIJTACTIE 
Maandag, 6 april – zondag, 19 april: PAASVAKANTIE 

 

  

Basisschool De Kleine Prins 
Aug. Debunnestraat 15 – 8930 MENEN 

056/53.25.91 
info@dekleineprins.be – www.dekleineprins.be 

 

mailto:info@dekleineprins.be
http://www.dekleineprins.be/


WIJ INFORMEREN: VERKEERSVEILIGHEID ROND DE SCHOOLOMGEVING 

Verkeersveiligheid (1): de wandelpools 
Na de krokusvakantie, op maandag 2 maart, starten we op onze school 
met de wandelpools. Vanaf dan kunnen de kinderen ’s morgens onder 
begeleiding te voet naar school komen vanaf een bepaald startpunt. Voor 
jullie als ouders heel gemakkelijk: je weet dat je kinderen veilig naar 
school kunnen stappen zonder dat je zelf nog door het drukke centrum 
van de stad en de Aug. Debunnestraat moet rijden. Tegen dat de kinderen 
op school zijn, hebben ze ongeveer een kilometer gestapt en zijn ze dus 
al sportief bezig geweest. Minder auto’s in de buurt van de school, 
betekent ook minder uitstoot van allerlei schadelijke gassen en dat zorgt dan weer voor schonere 
lucht in de schoolomgeving. Een win-win-situatie voor iedereen! 
Concreet:  

- er zijn drie startpunten / verzamelpunten: 
o de parking bij de Sint-Franciscuskerk in de Ieperstraat; 
o de parking bij sanitair Dupont in de Kortrijkstraat; 
o de hoek Bruggestraat – Parkstraat bij ’t Kruimelke; (let op: wijziging!!!) 

- verzamelen gebeurt tussen 07.50u en 08.00u; de wandelpool start stipt om 08.00u richting 
De Kleine Prins. Kinderen en ouders kunnen onderweg nog aansluiten, maar de wandelpool 
stopt niet: er wordt gewoon doorgestapt. Zo zijn de kinderen op school tegen rond 8.15u – 
8.20u. 

Er werd een schema opgemaakt voor de begeleiders; voor de wandelpool die start in de Ieperstraat, 
kunnen wij nog enkele begeleiders gebruiken. De begeleiders zullen elkaar kunnen contacteren via 
WhatsApp. Als er eens iemand ziek is, of er moet omgewisseld worden,… kunnen zij dat vlot onder 
elkaar regelen.  
 

De wandelpools: jij stapt toch ook mee? 

Gezocht: bijkomende begeleiders voor de wandelpool Ieperstraat! 

Geef gerust je naam op bij de directeur. 

 

Verkeersveiligheid (2): de schoolstraat 

Gelijktijdig met de wandelpools starten we ook met het proefproject rond de schoolstraat. Wij 
bezorgen u de informatie zoals die ook door de stad Menen aan de inwoners wordt bezorgd. Zo zijn 
we zeker dat iedereen dezelfde gegevens doorkrijgt. U kunt dit alles ook nalezen op de website van 
de Stad Menen via onderstaande link of via de Facebookpagina van de Stad Menen: 

https://www.menen.be/nieuws/schoolstraat-proefproject-aug-debunnestraat-st-jansmolenstraat 

 

Looptijd proefproject 

In eerste instantie wordt het principe van schoolstraten uitgebreid getest. 

Na evaluatie kunnen nog aanpassingen worden 
doorgevoerd, voor er al dan niet kan worden 
overgegaan naar een definitieve invoering. 

Start: 2 maart 2020 (dag na krokusvakantie) 

Eind: 30 juni 2020 (einde schooljaar)  

 

 

https://www.menen.be/nieuws/schoolstraat-proefproject-aug-debunnestraat-st-jansmolenstraat


Afsluiting voor gemotoriseerd verkeer: 

 

Het grootste deel van het gemotoriseerde verkeer zal, gedurende een beperkte periode twee maal per 
schooldag géén toegang hebben tot de volledige Aug. Debunnestraat en de St. Jansmolenstraat. 

 

Deze straten worden afgesloten op volgende momenten:  

van maandag tot vrijdag tussen 8u10 en 8u40 ’s morgens  

van maandag tot donderdag 15u40 en 16u15 ’s avonds, behalve op woensdagavond.  

 op woensdag tussen 11u30 en 12u ’s middags  

op vrijdag tussen 14u45 en 15u15  

Het zijn de scholen zelf die instaan voor het afsluiten en terug openstellen van beide straten.   

Uiteraard zullen beide straten dan ook niet worden afgesloten tijdens schoolvakanties en op 
feestdagen. 

 

Praktisch:  

De toegang tot de straten is voor de meesten dan ook sterk beperkt.   

HULPDIENSTEN  

Hulpdiensten zullen ten allen tijde toegang hebben tot deze straten.   

BEZOEKERS  

- Diegene die tussen bovengenoemde momenten hun bestemming in de straat zelf hebben, 
wordt aangeraden om zich op duurzame manier van en naar hun bestemming te 
verplaatsen.   

- Indien men toch zou opteren zich met de wagen te verplaatsen, kan men zich wenden tot 
de verschillende parkeermogelijkheden in de omgeving (Waalvest, Kerkomtrek, 
Kortrijkstraat). Van daaruit kan men dan te voet/ met de fiets naar de eindbestemming gaan.   

- Zowel ouders, leerlingen, schoolpersoneel, leveringen als toevallige bezoekers en 
passanten kunnen tijdens schooldagen voor een beperkte tijd de Aug. Debunnestraat en de 
St. Jansmolenstraat niet binnenrijden.  



 

Aan alle ouders van De Kleine Prins wordt gevraagd om zoveel mogelijk te parkeren:  

- op de parking in de Kortrijkstraat; 
- op de parking van het Leopoldsplein; 

 

 
Inschrijvingen schooljaar 2020 - 2021 
Vanaf maandag, 2 maart t.e.m. vrijdag, 20 maart 2020 loopt 
de volgende inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2020 – 
2021. Ken je mensen die nog op zoek zijn naar een toffe en 
supergoede school voor hun peuter, kleuter of leerling? 
Stuur hen dan zeker eens in De Kleine Prins langs! Wij zullen 
hen met heel veel plezier ontvangen en de nodige uitleg 
geven over de werking van onze school.  

Wist je trouwens dat alle basisscholen in Menen dezelfde 
spelregels moeten respecteren als het gaat over 
inschrijvingen? Wij zetten voor de duidelijkheid nog eventjes 
de inschrijvingsperiodes voor volgend schooljaar onder 
elkaar:  

- Inschrijvingsperiode (1): van maandag, 02.03.20 t.e.m. vrijdag, 20.03.20 
- Vrije inschrijvingsperiode (2): vanaf maandag, 20.04.2020 

Meer informatie is altijd te bekomen in het secretariaat van de school of bij de directeur. U kunt ook 
de website www.naarschoolinmenen.be raadplegen.  

 

Inschrijvingsperiode 1 voor nieuwe peuters, kleuters en leerlingen 
voor schooljaar 2020 – 2021: 

van 02.03.2020 t.e.m. 20.03.2020 

http://www.naarschoolinmenen.be/


Opendeuravond 
In het kader van die inschrijvingsperiode organiseren wij ook ons tweede opendeurmoment. Dat gaat 
door op vrijdag, 13 maart van 15.30u tot 18.00u. Van harte welkom! 



Zitdag brugfiguur 

Op dinsdag, 3 maart is brugfiguur Miriam El Idrissi op school aanwezig van 13.15u tot 15.00u. U kunt 
bij haar heel discreet terecht met heel wat vragen, problemen,... of voor informatie omtrent: 

- ondersteuning, doorverwijziging,… bij openstaande schoolfacturen; 
- hulp bij administratieve moeilijkheden of onduidelijkheden; 
- verwijzingen i.v.m. huiswerkbegeleiding; 
- doorverwijzen naar het aanbod vrijetijdsbesteding; 
- doorverwijzen naar stedelijke of ondersteunende diensten; 
- een luisterend oor, troostend gesprek; 
- beantwoorden van vragen i.v.m. het groeipakket,…; 
- vragen i.v.m. inschrijven in een school; 
- … 

Wenst u een persoonlijk gesprek met Miriam? Dan volstaat het om de directie of het secretariaat van 
de school te verwittigen en een gesprek aan te vragen. U kunt ook rechtstreeks met Miriam contact 
opnemen via het nummer 0492/595934 of via Miriam.elidrissi@menen.be. 

Wie bieden u graag deze service aan: maak er gebruik van! 

WE BLIKKEN VOORUIT… 

Belgisch kampioenschap schoolschaken: wij zijn erbij!!! 
Na de succesvolle deelname aan zowel het West-Vlaamse als 
het Vlaamse kampioenschap schoolschaken (Oedelem – Gent), 
stoten we met twee ploegen van onze mini’s door naar het 
Belgische kampioenschap op 14 maart in Braine l’Alleud 
(Eigenbrakel). 
Uiteraard zijn we daar bijzonder trots op! We zien er dan ook 
naar uit om met onze ploegen en een delegatie leerkrachten 
naar dit kampioenschap te trekken. Supporters zijn welkom, 
maar tijdens de schaakwedstrijden moet het natuurlijk 
bijzonder stil zijn en mogen de deelnemers op geen enkele 
manier beïnvloed worden.  
 

Grootouderfeest 
Op donderdag 12 maart verwelkomen de kleuters alle opa’s en oma’s 
tijdens hun grootouderfeest. Zij verzorgen er een spetterend 
optreden in het kader van het jaarthema ‘Het Magische Circus’. 
Daarnaast wordt er ook koffie en gebak aangeboden en mogen de 
opa’s en oma’s een kijkje nemen in de klassen. Om alles goed te 
kunnen organiseren, wordt er nadrukkelijk gevraagd om in te 
schrijven via de juf van jou kleuter. Dank voor de medewerking!  

NIEUWS UIT DE WERKGROEPEN 

Recrutering: 
Tijdens de laatste schoolweek van februari kwam de werkgroep recrutering bijeen. Op de agenda 
stond vooral de voorbereiding van de komende opendeurdag op vrijdag, 13 maart. Wist je trouwens 
dat de school, naast de affiches en de stickers, nu ook over een splinternieuwe brochure in 
kleurendruk beschikt? Deze brochure vertelt op een overzichtelijke en leuke manier het leven in De 

mailto:Miriam.elidrissi@menen.be


Kleine Prins, opgefleurd met heel wat foto’s en illustraties. Nieuwe kinderen en ouders hebben op die 
manier een mooi en kleurrijk beeld van hoe het er op onze school aan toe gaat.  
 

Cultuur en feest: 
In de maand maart kunnen de kinderen genieten van een reeks circusworkshops met ‘De Sven’. De 
planning van deze workshops staat in de kalender op de eerste pagina van deze Kijk op de Maand. Na 
deze workshops gaan de kinderen nog heel wat oefenen en op het schoolfeest van zondag, 7 juni 
zullen ze dan hun circuskunsten tentoon spreiden. Een greep uit het aanbod: 

- flowersticks; 
- bordjes op stokjes draaien; 
- jongleren; 
- diabolo; 
- rollabolla; 
- steltlopen; 
- tonlopen, ballopen,… 
- … 

Wist je trouwens dat op het schoolfeest zowel de kleuters als de leerlingen van het lager een optreden 
zullen verzorgen? Reden temeer om de datum nu al te noteren! 
Het verloop van het schoolfeest zal er dit jaar trouwens wat anders uitzien dan de voorbije jaren, 
maar daarover vertellen we jullie in de komende maanden nog heel wat meer. Nu al te noteren: 

 
Schoolfeest ‘Het Magische Circus’ 

z ondag, 7 juni 2020 
in De Kleine Prins 

 
Ouderraad: 

De ouderraad is, samen met de 
werkgroep ontbijten, op 
kruissnelheid voor de 
ontbijtpakketten. De verkoop loopt 
nog tot en met woensdag, 11 maart. 
Voor wie (per ongeluk) geen 
bestelformulier ontving via de 
kinderen, is het achteraan in deze 
Kijk op de Maand ook nog eens 
opgenomen.  
De ontbijten zelf worden dan 
verdeeld op zondag, 22 maart.  
We rekenen ook dit jaar weer op een 
superverkoop (streefcijfer is 1200 

pakketten) én op de nodige bereidwillige handen / chauffeurs  om de ontbijten samen te stellen en 
te verspreiden. Alvast een dankjewel vanwege de ouderraad, de werkgroep, het team én de kinderen!  

 

Mos en natuurouders: 
De werkgroep MOS en de natuurouders vergaderen op vrijdag, 6 maart om 15.30u in de 
leraarskamer van de school. We kijken eens naar alle nieuwe acties die dit jaar op touw 
werden gezet, plannen de milieuweek en blikken al even vooruit naar de zeeklassen die 
er na de paasvakantie aankomen.  



NIEUWS UIT DE KLASSEN 

Peuter (schaapjes): 
Beste ouders                                                                                                                                                   
De afgelopen weken werkten we rond het circus. De kleuters leerden 
de dieren nadoen, een tent maken en we leerden een goocheltrucje. 
Ondertussen staat de vakantie opnieuw voor de deur. Na de vakantie 
start er een nieuwe peuter in onze klas : Ella-Noor. Welkom! 
We werken dan een twee tal weken rond het thema grootouders, 
naar aanleiding van het grootouderfeest. We oefenen ons dansje in 
en spelen er natuurlijk op los.  
Daarna gaan we opnieuw de dierentoer op en werken we drie weken 
rond het thema ‘de boerderij’. 
Prettige vakantie! 
Juf Jolien en Jules  

 
Eerste kleuter (vosjes en sterretjes): 
Hallo, 
“Samen gek doen is erg fijn en daarvoor moet je in de vosjes-en 
sterretjes klas zijn…….”. 
Bij het thema “carnaval” komen de kleuters (en de juffen) los en laat 
iedereen zich meeslepen in het zottekes doen. 
Na de krokusvakantie (van 22 feb. tot 01 maart) beginnen we met ons 
thema “naar de kermis”. Het worden drukke weken want we gaan ook 
volop oefenen voor het grootouderfeest dat doorgaat op donderdag 
12 maart. 
Op 11 maart sluiten we ook de verkoop van de “ prinsheerlijke 
ontbijtpakketten” , we doen met z’n allen ons best om er te verkopen: 
het komt ten goede aan de kinderen en de ouders want op die manier worden de uitstappen 
goedkoper. 
Groetjes van de kleuters en de juffen Nicole en Els 
  

Tweede kleuter (kroontjes en prinsjes): 
Hallo iedereen, 
Eerst en vooral gaan we er een weekje tussenuit, want 
het is Krokusvakantie.  
Daarna werken we rond het thema ‘Mijn familie’,  dit 
naar aanleiding van ons grootouderfeest die doorgaat op 
12 maart. Wij zullen de eerste weken na de vakantie dan 
ook veel oefenen voor onze dansjes waar de grootouders 
hopelijk van zullen genieten op het feest  !   
Na het grootouderfeest gaan we een themaloze week 
houden in de klas, wat wil zeggen dat we niet bepaald 
rond een onderwerp zullen werken, maar we zullen van 
alles aan bod laten komen. Verschillende technieken, 

gesprekjes over iets dat leeft bij de kleuters, …. 
Maar nu eerst even genieten! Aan al onze kleine prinsjes en prinsesjes een fijne vakantie toegewenst.  
Juf Magali en juf Priscilla 

 



Derde kleuter (roosjes en vliegertjes):  
Hallo iedereen, 
Wat vliegt de tijd toch hé.  Volgende week is het vakantie.  Dan kunnen jullie genieten van een 
welverdiende vakantie.  
Na het verlof gaan we van start met het thema ‘Kleine kangoeroe’.  We verdiepen ons in de wereld 
van ’Kleine kangoeroe’.  Tussendoor repeteren we volop voor het grootouderfeest.  Want op 
donderdag 12 maart is het zover.  Dan verwelkomen we de grootouders op onze school.    Ze kunnen 
dan genieten van een leuk optreden.  Voor de ouders doen we het nog eens over op het schoolfeest.  
Vele groetjes van juf Ann en Juf Line 

 

Eerste leerjaar:  
Beste ouders , 
In de klas zijn we sinds vorige week begonnen met het optellen en aftrekken van getallen boven de 
10. Het rekenen wordt stilaan een stukje moeilijker. Op scoodle hebben we enkele oefeningen gezet 
zodat de kinderen dit  thuis kunnen inoefenen op een speelse manier. 
Ook bij het hardop lezen zijn we gestart in een nieuw werkboekje. Alle letters zijn aangeleerd. Nu 
verdiepen we ons verder in samengestelde woorden en woorden met meerdere medeklinkers.  
Vrijdag 21 februari is het weer zover…CARNAVAL! 
Het feest gaat van start in de namiddag, maar de kinderen mogen zich ‘s morgens thuis verkleden. Bij 
goed weer gaan we namelijk in stoet op stap door Menen. Het thema dit jaar is  CIRCUS, wie een pak 
heeft rond dit thema, aantrekken maar! 
Andere carnavalspakken zijn ook toegestaan, we willen de ouders niet op kosten jagen. Graag willen 
we er ook op wijzen dat spuitbussen niet toegelaten zijn. Enkel serpentines mogen gegooid worden. 
Zorg ervoor dat de kinderen onder hun carnavalskledij een pull aantrekken, daar sommige activiteiten 
buiten zullen plaatsvinden! 
Vele carnavalsgroeten de juffen. 
 

Tweede leerjaar: 
Hallo tweedeklassertjes 
Het is bijna krokusvakantie en dat hebben jullie dik verdiend.  Vrijdag gaat ons leuk carnavalsfeest 
door en iedereen zal het heel leuk vinden om een verkleedpartijtje te doen!  
Geniet met volle teugen van de leuke krokusvakantie … we gaven een tafelbingo mee zodat je jou niet 
hoeft te vervelen tijdens de vakantie.  Probeer telkens elke dag een klein beetje te oefenen.  Kleine 
beetjes maken een groot stuk! 
We deden hele leuke activiteiten, timmerden rond ons WO-thema ‘beroepen’ een hartje voor 
valentijn. Leuke kiekjes van ons carnavalsfeest gaan jullie allemaal kunnen terugvinden op onze blog.  



Laat niet na van een kijkje te nemen. 
Na de krokusvakantie vliegen we er terug helemaal in.  We gaan elke dag herhalen in ons super 
herhalingsschriftje waarvoor we samen nog een naam zullen zoeken.  Iedere dag maken we klokjes 
of herhalen we de maateenheden, de hoeken… en natuurlijk ook elke dag onze bewerkingen.  In de 
middag maken we dan tijd om 10 minuten te lezen, spellingsregeltjes te herhalen… noem maar op 
zoadat alles fris in onze hersenpan blijft zitten.  We 
ondervinden dat elke dag iets kleins herhalen meer loont 
vandaar dat we dit vanaf nu elke dag zullen doen.  We 
zijn benieuwd. 
Ook starten we met de bewerkingen tot aan 100 met de 
brug.  Stap voor stap wordt dit uitgelegd en het is wel 
heel belangrijk dat de kinderen alles in het lang zullen 
uitschrijven… meer na de vakantie! 
Tot dan 
De juffen 
 

Derde leerjaar: 
Dag vriendjes en vriendinnetjes… 

Joehoe…de vakantie lacht ons toe!! En dat hebben we met z’n allen 
dik verdiend!   
De kids gaven reeds het beste van zichzelf tijdens de winterproeven 
en de voorbije weekjes hebben we ook nog hard gewerkt. 
Bravo voor jullie inzet tijdens de maandopening! Jullie waren top! 
Vrijdag staat ons een fantastisch gek carnavalsfeest te wachten … 
spannend en leuk zeg! Ligt je masker al klaar??? 

En dan … genieten maar!  
Na de vakantie denken we stilaan aan de zeeklassen 
die eraan komen.  
Er is een info avond op school gepland op 16 maart 
en dat om 19 uur. 
Daar krijgen jullie alle nodige info ivm de zeeklassen. 
Kids die spullen of boeken over de zee hebben thuis, 

mogen die gerust meebrengen naar de klas . We maken er een gezellig en leerrijk zeehoekje van. Na 
de vakantie gaan we ook de KUNST-toer op, want dan is er de week van de kunst. Denken jullie ook 
nog eens aan onze ontbijtpakketten ?? 
Ook de autovrije schoolstraat gaat van start na de vakantie… vergeet het niet! 
Fijne vakantie allemaal en heel graag tot binnen een weekje… 
Groetjes van de juffies 
 

Vierde leerjaar: 
Beste vierdeklassers en ouders 
Voor heel veel kinderen zal het een deugddoende vakantie zijn. Na een lange periode vol toetsen 
(spelling, WO, rekenen,…) snakken de kinderen naar wat rust. Gelukkig konden we nog genieten van 
een heus carnavalsfeest op school in het thema van ‘het circus’.  
Na de vakantie gaan we een korte periode tegemoet tot aan de paasvakantie. We zullen ons al 
voorbereiden voor het schoolfeest door workshops te volgen met een echte circuskenner.  
We zijn alvast begonnen met het zeeklassenboek, want de eerste week na de vakantie gaan we op 
zeeklassen! De infovergadering voor de ouders gaat door op maandag 16 maart om 19u. De kinderen 
worden voldoende ingelicht tijdens de lessen.  We zullen dan ook starten met het maken van een 
zeeklassenknuffel. Graag na de vakantie een leuk stofje (van ongeveer 1m op 1m) en naald en draad 



meebrengen. We zijn ook nog op zoek naar vulling voor die 
zeeklassenknuffels. (bv vulling uit oude kussens). 
Op zondag 22 maart brengen we de ontbijtpakketjes rond. Vergeten 
jullie niet om in de krokusvakantie een extra inspanning te doen? We 
rekenen op jullie! 
In ieder geval, geniet van de vakantie!!!  
De juffen van het vierde  

 
Vijfde leerjaar: 
Dag vijfdeklassers, 
't Is Carnaval, 't is carnaval!!! 
We vliegen er nog eens in en dan gaan we van een weekje rust genieten. 
De krokusvakantie staat inderdaad voor de deur en dat betekent dat we ruim over de helft van het 
schooljaar zitten. 
Dat betekent ook dat vanaf nu de dagen weer lekker langer zullen worden en dat we weer meer en 
meer zullen kunnen genieten van het buiten spelen. Doen, zouden we zeggen! 
Na de toetsenperiode van eind januari kwam er in februari alweer wat leerstof bij op vlak van Frans, 
rekenen, taal en WO. Dit werd en wordt na de vakantie dan ook weer geëvolueerd. 
Vergeten we de ontbijtpakketten niet!!! Nog tot 11 maart kunnen de bestellingen ingediend worden. 
Hieronder volgt de voorlopige kalender voor de maand maart: 
week van 2 tot 6 maart: 

- maandag 2 maart: zwemmen 
- dinsdag 3 maart: extra turnen 
- woensdag 4 maart: 
- donderdag 5 maart: turnen + vaccinatie op school + Bibbezoek 
- vrijdag 6 maart: Openingsmoment circus de Sven + project + Toets Frans: U9-U12 

week van 9 tot 13 maart: 
- maandag 9 maart: Workshop circus + Zwemmen 
- dinsdag 10 maart: 
- woensdag 11 maart: Laatste dag ontbijtpakketten 
- donderdag 12 maart: Turnen + Toets WO: Focusthema 5 
- vrijdag 13 maart: Toets Frans U13 + Project 

week van 16 tot 20 maart: 
- maandag 16 maart: zwemmen 
- dinsdag 17 maart: Stem Vives 1 
- woensdag 18 maart: Toets Spelling thema 6 
- donderdag 19 maart: Turnen 
- vrijdag 20 maart: Toets Frans U14 + project 

week van 23 tot 27 maart: 
- maandag 23 maart: zwemmen 
- dinsdag 24 maart: Geen studie wegen personeelsvergadering 
- woensdag 25 maart: 
- donderdag 26 maart: Turnen + Toets Frans U15 
- vrijdag 27 maart: Toets Taaldenken thema 6 + project  

week van 30 maart tot 3 april: 
- maandag 30 maart: Stem Vives 2 
- dinsdag 31 maart: Geen studie wegen personeelsvergadering + Toets WO: Focusthema 6 
- woensdag 1 april: Rolschaatsestafette 
- donderdag 2 april: Turnen + geen studie 
- vrijdag 3 april:Inleefdag 



Geniet van de vakantie en tot 2 maart. 
Groeten, 
Juf en Meester 
 

Zesde leerjaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sport: 
Hallo allemaal, 
De sportactiviteiten liggen een beetje stil... Op woensdag 25maart is er trefbal voor 3de en 4de 
leerjaar... Het inschrijvingsbriefje komt nog... 
Op 1 april (geen grap) is er opnieuw de rolschaats- en stepwedstrijd georganiseerd door onze school 
voor de kinderen van het 1e tem 6e lj. Noteer alvast die data in jullie agenda. 
Fijne vakantie! 
Juf Nele en meester Peter 
 



SNACKTROMMEL 

Hieronder vindt u het volledige maandoverzicht van de snacktrommel voor maart. Op woensdag- en 
donderdag krijgen de ingeschreven kinderen telkens een stuk fruit/groente aangeboden.  

MAANDMENU FEBRUARI 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2 
Knolseldersoep 
 
Vol au vent v/kip-boschampignonsaus-
gestoofde erwtjes-aardappelen 

3 
Preivelouté  
 
Braadworst-thymsaus- 
spinazie- gebakken 
aardappelen 

4 
Groentesoep 
 
Gesmoord spek- 
wortelstoemp 

5 
Aspergesoep 
 
Cordon bleu- 
kerstomatenslaatje- 
pureeaardappelen 

6 
Tomatensoep 
 
Macaroni boordevol 
groentjes in kaas-
kruidensaus 

9 
Waterkersroomsoep 
 
Rundshamburger-thymsaus- rode kool- 
gekookte aardappelen 

10 
Wortelsoep 
 
Viskrokantje- prei- 
pureeaardappelen 

11 
Kippenroomsoep 
 
Spirelli 
"bolognaise" 

12 
Kippenvelouté 
 
Balletjes in 
tomatensaus-
boontjes- gekookte 
aardappelen 

13 
Broccolisoep 
 
Kipfilet à lorange- 
appelcompote- 
gebakken 
aardappelen 

16 
Bloemkoolsoep 
 
Provencaalse gevogeltegyros-  
worteltjes- gekookte aardappelen 

17 
Vergeten groentesoep 
 
Veggie- spaghetti 
"bolognaise"- gemalen  
kaas 

18 
Wortelsoep 
 
Vleesbrood - 
noorderkrieken-  
gebakken 
aardappelen 

19 
Kervelsoep 
 
Hamsneetje- 
béarnaise saus- 
bloemkool- 
gebakken 
aardappelen 

20 
Boerengroentensoep 
 
Kippenboutjes-
currysaus-  creoolse 
groenterijst 



23 
Uienvelouté 
 
Gebakken vleesbroodje- erwtjes 
e/worteltjes- gekookte aartdappelen 

24 
Butternutpompoensoep 
 
Cornflakeschnitzel-
,witte bonen in 
tomatensaus- 
pureeaardappelen 

25 
Groene soep 
 
Balletjes in 
tomatensaus- 
groene 
bonenpuree 

26 
Prei-aspergesoep 
 
Vlaamse stoverij- 
appelcompote-  
crécy-aardappelen 

27 
Tomatensoep 
Bbq-
worst"pvrovencale"- 
lentesalade- koude 
aardappelen-
tuinkruiden 

30 
Seldersoep 
 
Kalkoenblanquette-
rode currysaus-
bloemkool 
e/broccoli-
aardappelen 

31 
Wortelsoep – 
vermicelli 
 
lasagne 
"bolognaise" 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


