
Eerst en vooral mijn allerbeste wensen 
voor 2020!  Een gelukkig twintig twintig 
voor iedereen, ouders, leerlingen en 
vrienden van De Octopus! 

Als je na Nieuwjaar langs gekomen bent 
op school, heb je misschien opgemerkt 
dat het secretariaat in een nieuw 
kleedje wordt gestoken.  Tot aan de 
paasvakantie zijn we met de directie 
en administratie niet meer te vinden 
op onze vertrouwde plaats.  Je kan ons 
vinden in ons tijdelijk onderkomen in de 
projectklas, nabij de centrale trap…  Ook 
de ingang, uitgang en doorgang in de 
inkomhal is tijdelijk buiten gebruik.  Via 
de poort van de Leeuwerikstraat is de 
school nu toegankelijk via de deur bij de 
personeelsparking.  Kom gerust langs als 
dat nodig is, je vindt ons wel!

Op zondag 2 februari is er onze jaarlijkse 
infovoormiddag.  Tussen 9u30 en 11u30 
kunnen ouders met peutertjes geboren 
in 2018 in het kleutergebouw terecht 

voor een rondleiding doorheen de school.  
De kleuterleidsters en meester Yannis 
zullen hun beste beentje voorzetten om 
informatie over de school- en klaswerking 
te geven. Andere geïnteresseerde 
ouders kunnen zeker ook terecht op dit 
infomoment.  Ken je mensen die graag 
willen langs komen, dan mag je hen echt 
wel doorsturen!

2020 wordt voor ons dus een jaar in een 
nieuw kleedje!

Hopelijk zien we mekaar op één van de 
komende activiteiten … koffie@school, 
infovoormiddag, schoolfeest, …

Ignace Degryse  Ilse Berteloot 
directeur  adjunct
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LIEFDE IS ... SAMEN SPAGHETTI ETEN!
In mei gaan we op stadsklas met het vierde leerjaar en op bosklas met 
het vijfde en zesde leerjaar. Voor velen onder jullie lijkt dit misschien 
nog veraf, maar wij zijn al een tijdje begonnen met de voorbereidingen. 
Een van de dingen die we altijd doen, is zoeken naar een of meerdere 
financiële acties om de kostprijs te drukken. 

Dit jaar organiseren we een spaghettiavond op 15 februari.  Kaarten 
zijn enkel te verkrijgen bij de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde 
leerjaar.

Love you all!

inkom via merelstraat

zondag 2 februari 2020

van 9.30u. tot 11.30u.

Kom naar onze 

opendeurvoormiddag

geboren in

2018?



Na het succes van vorig jaar met de Glow-run organiseerden we tijdens de Warmste 
Week terug een loopwedstrijd.  Het werd een trail door de schoolgebouwen, over de 
speelplaats, door de zandbak, langs de straat, … de MOVE FOR MUCO.
Had je geen zin om sportief te doen, dan kon je terecht in de eetzaal voor een drankje 
en een gezellige babbel.  
Was je verkleed in een figuur die begint met de letter M, dan werd je beloond met 
een goodie-bag. Wist je dat … je alle foto’s kan terugvinden op onze website?
Dankzij jullie warme steun konden we maar liefst 1583 euro schenken aan de Muco-
vereniging, ons goede doel van dit jaar.  Dankjewel allemaal!

TROMGEROFFEL ...
AFFICHEWEDSTRIJD

Dit zijn de winnaars van de voorbije 
maanden.

NOVEMBER

DECEMBER
Amelie uit K2B

Aedel uit 2A

AL OOIT EENS EEN BOEK GERUILD?
Misschien liep je dit schattige nieuwe kastje al voorbij in het kleutergebouw? Nee?  
Nog niet?  Dan moet je zeker eens een kijkje gaan nemen.

Meester Yannis knutselde samen met zijn zoon Cian dit ruilkastje voor kleuterboeken 
in elkaar.

Ondertussen staan er al enkele boeken in.  

Misschien is de bibliotheek een stap te ver voor jou?  
Wel, dan is dit de ideale oplossing.

De spelregels van de ruilkast zijn heel simpel: 

Je brengt een boekje mee van thuis en ruilt het met 
een boekje uit de kast.

Zolang je niet alle boekjes gelezen hebt, kan je blijven 
ruilen.

Samen (voor)lezen = plezier verzekerd!

Woensdag 8 januari 
Luizencontrole

Donderdag 16 januari 
Koffie@school 
L5B Bezoek aan Arhus

Donderdag 23 januari  
L5A Bezoek aan Arhus 
Tentoonstelling ‘Helden en schurken’ in 
Alfons Blomme (vanaf 23/01)

Donderdag 30 januari 
L3B Bezoek aan museum Koers

Vrijdag 31 januari  
L4A Systematisch contactmoment CLB 
op school

Zondag 2 februari  
Opendeurvoormiddag 9u30-11u30

Dinsdag 4 februari  
L6A Op stap naar het secundair – uitleg 
door CLB

Donderdag 6 februari 
L3ABC Alles met de bal 
L4B Systematisch contactmoment CLB 
op school

Vrijdag 7 februari 
L4AB Rondrit door Roeselare

Maandag 10 februari 
L1A Bezoek aan Arhus

Dinsdag 11 februari 
L6B Op stap naar het secundair – uitleg 
door CLB

Woensdag 12 februari 
Koffie@school

Zaterdag 15 februari 
Spaghettiavond tvv stads- en bosklassen

Maandag 17 februari 
L1B Bezoek aan Arhus

Woensdag 19 februari 
Carnaval kleuter

Donderdag 20 februari 
L1C Bezoek aan Arhus

Vrijdag 21 februari  
Carnaval lager 
Start krokusvakantie

KALENDER

een gezellige babbel tussen ouders en leerkrachten

8.00u. tot 8.30u.
onder het afdak kleutergebouw

KOFFIE@SCHOOL
16 januari 2020

12 februari 2020
10 maart 2020

30 april 2020
13 mei 2020

9 juni 2020

MOVE FOR MUCO


