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Op de valreep is er met deze tentakels 
nog een kleine mogelijkheid om 
extra reclame te maken voor onze 
schoolactiviteit van zaterdag 24 
februari: Kaarting en spelenmarkt.  
Hoewel in ons woordgebruik het woord 
kaarting vaak valt, is de spelenmarkt 
voor de kinderen ook wel een groot 
onderdeel.  Dus er is zeker een aanbod 
voor groot en klein.  Bij de spelletjes 
kunnen dan ook vele leuke prijzen 
gewonnen worden van de prijzentrap.  

En dan spreken we nog niet van ons rad van fortuin en de grote 
omslagenverkoop.  Reden genoeg om af te komen op zaterdag 
en in onze vernieuwde refter de draad van de “kaarting” weer 
op te nemen…

Bij het verschijnen van deze tentakels zal de aanmeldingsperiode voor de 
kinderen die starten in 2018-2019 zijn afgerond.  De ouders die hun kinderen 
aangemeld hebben, kunnen vanaf 1 maart dan ook hun kinderen effectief 
inschrijven.  Vergeten aan te melden ?  Niet panikeren: na de paasvakantie 
kunnen deze kinderen zich dan ook op school aanbieden.  Er zal zeker nog 
plaats zijn voor kandidaat-peutertjes, geboren in 2016.  Voor het komende 
schooljaar is er ook een aanpassing gemaakt voor het 1ste leerjaar.  De 
capaciteit werd aangepast tot 65 kinderen zodat deze groepen doorheen de 

lagere school in 3 klassen zal worden opgedeeld.  Dit is mogelijk omdat er volgend jaar 3 klassen van 
het zesde leerjaar de school zulllen verlaten.

Net voor de krokusvakantie 
kregen we ook de mededeling 
van de inspectie dat zij 
de school zullen komen 
doorlichten tijdens de week van 
5 t.e.m. 9 maart 2018.  Enige 
stress brengt dit in ieder geval 
met zich mee, maar volledig 
onverwacht was het zeker niet.  
Het was trouwens al van 2009 
geleden dat de school nog het 
inspectieteam over de vloer 
kreeg.

Om af te sluiten nog wat reclame voor een 
activiteit van onze Oudervereniging Vleugels.  Op 
woensdagavond 14 maart organiseren zij een info-
avond voor ouders rond het gebruik van sociale media 
door kinderen.  Hoewel deze info misschien eerder 
laat aanvoelen dat dit voor wat oudere kinderen 
zou zijn, denk ik dat elke huiselijke situatie met dit 
gegeven wordt geconfronteerd.  Hoe kan ik mijn 
kinderen beschermen, wat gebeurt er als zij onder 
leeftijd op facebook zitten, wat moeten we doen als 
ons kind gepest wordt op internet,…?  En nog tal van 
andere vragen die deze avond hun antwoord kunnen krijgen.  Binnenkort valt 
de uitnodiging hiervoor met GIMME in jullie digitale brievenbus.
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20
klasbezoek ARhus (L1B) 
De Spil (L3AB)

23
rapport 1 en 2 
muzikant in de klas (L2AB)

24 kaarting en spelletjesmarkt

27
klasbezoek ARhus (L1C) 
De Spil (L5ABC)

2 medische consulten op CLB (L5C)

5 De Spil (L4AB)

7 pedagogische studiedag

8 medische consulten op school (L1B)

14
themavoormiddag 
vormingsavond “sociale media en cyberpesten”

15 medische consulten op school (L1B)

19
Honkietonkie (L2AB) 
BE PART atelier (L5A)

20 BE PART aterlier (L5B)

22
medische consulten op school (L1) 
inleefaterlier Studio Globo (L6C)

23
sobermaal 
De Spil (L6ABC)

26 BE PART atelier (L5C)

27
alles met de bal (L4AB) 
sponsorloop

28
oudercontact K3AB + 6ABC 
+ selectief oudercontact andere klassen

29
oudercontact K3AB + 6ABC 
+ selectief oudercontact andere klassen

30
Rollebolle (K2 en K3) 
fluo-ontbijt Vleugels

31 start paasvakantie

MAART

 
Op 26 mei 2018  
organiseren wij ons 
jaarlijks schoolfeest.
Dit jaar is er weer een 
wandel- en fietstocht.
Hou alvast de datum vrij, 
meer info volgt!

SCHOOLFEEST

Social media gebruik bij kinderen

woensdag 14 maart 2018

om 19.30u.

een organisatie van

INFOAVOND


