
 

 

Blauwe Brief 
Februari 2018 

Beste ouders, 

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer voorbij gevlogen. 

We kijken al uit naar onze 39ste wafelbak. 

Mocht u nog niet ingeschreven zijn, dan kan u toch nog altijd aansluiten op zaterdag of zondag in de namiddag. 

Maandag kunnen jullie de laatste dag wafeltjes bestellen met of zonder chocolade. 

Alvast hartelijk dank voor jullie komst of steun. 

Februari is ook de start van de nieuwe inschrijvingen. 

Vanaf 5 februari kunnen broertjes en zusjes van leerlingen die reeds op onze school zitten, ingeschreven worden. 

Voor alle andere inschrijvingen is het dan wachten tot onze kleuteropendeur van 3 maart. We vertellen het verder. 

Voor een inschrijving graag telefonisch een afspraak maken. 

 

Directeur Philippe 

03-04/02: wafelbak 

05/02: start inschrijvingen broers en zussen 

06/02: Axen startdag Axen 

08/02: plenaire vergadering 20.00u 

09/02: start krokusvakantie 

20/02: personeelsvergadering kleuterschool 

21/02: medisch onderzoek 1B 

22/02: personeelsvergadering lagere school 

23/02: koffiestop 

26/02: medisch onderzoek K2 

           Oudercontact 6de leerjaar 

27/02: oudercontacten 6de leerjaar 

28/02: einde fluo periode  

02/03: rapport 3 

03/03: kleuteropendeur: 

 inschrijvingen kleuters en info over de werking 

van onze school, rondleidingen 

 Inschrijvingen nieuwe leerlingen lagere school 

05/03: oudercontacten lagere school 

05/03: bezoek van de tandarts in 2de leerjaar 

06/03: medisch onderzoek K2 vervolg 

06/03: oudercontacten lagere school 

09/03: Technopolis 3de en 4de leerjaar 

 

De geplande infoavond van leren leren gaat vanwege 

ziekte van de lesgever jammer genoeg niet door voor 

de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. 

 

 

 

 

Het schooljaar is halfweg en ondertussen hebben wij reeds 
kennis gemaakt met heel wat verschillende muziekgenres: 
middeleeuwse muziek, opera, Nederlandstalige muziek, 
rap en ook hardrock!  

Benieuwd wat de tweede helft van dit schooljaar nog 
brengt. 
Ook bij de axen zijn dit schooljaar al een aantal dieren ge-
passeerd: de poes en de wasbeer, de steenbok en de ha-
vik. 

In de maand februari gaan we van start met een nieuw dier: 
de schildpad!  

Kinderen die zich gedragen als een schildpad twijfelen en 
zijn soms erg onzeker en durven daarvoor uit te komen. Ze 
durven ook toegeven dat ze iets niet kunnen of iets fout 
gedaan hebben.  

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

Akkoord! Daar zit muziek in! 

Onze school telt op dit moment ongeveer 450 leerlingen. Dat 

is een hele bende bij elkaar. 

Dat betekent dat er in onze lagere school drie tweede leerja-

ren zijn. 

Dat zullen ongetwijfeld volgend schooljaar drie derde leerjaren 

worden. 

Om te vermijden dat we van elk leerjaar drie klassen zouden 

gaan tellen, werken we met maximumaantallen. 

Dat betekent naar volgend schooljaar toe wel dat er voor be-

paalde leerjaren nauwelijks of geen inschrijvingen meer moge-

lijk zijn.  

Toch willen we u gerust stellen dat er voor broertjes en zusjes 

van kinderen die nu op school zitten, geen enkel probleem zal 

zijn. Zij krijgen voorrang op alle andere kinderen. 

Belangrijk is wel dat u deze kinderen dan inschrijft tussen 5 

februari en 2 maart. 

Vanaf 3 maart  kunnen ook andere mensen inschrijven en 

vanaf dan geldt de voorrangsregel niet meer. 

Dus zeker niet vergeten tijdig in te schrijven!! 

http://www.acmautogroep.be


 

 

Wisten jullie dat: 

 Gebruikte batterijen altijd mogen ingeleverd worden bij ons op school? Zo werken we met de school mee aan een 

beter milieu en krijgen de batterijen een kans op een nieuw leven. 

 De kinderen die in de afhaalrij staan die rij niet mogen verlaten en mee moeten gaan tot aan de wachtzone? Er zijn 

nog te vaak ouders en grootouders die staan te wachten op de parking voor de nieuwe poort. Deze zone is be-

stemd voor mensen met een handicap. Laat hen ook de ruimte om veilig en comfortabel te parkeren 

 Er heel binnenkort een krantje bij u in de bus valt over onze school? 

Daarin zullen jullie een overzicht krijgen van de werking van onze school en info over allerlei activiteiten. 

Alle sponsors van dit krantje willen we van harte danken. 

Ze waren dit schooljaar heel talrijk. 

 Wij, net zoals elk jaar, met onze school het vastenproject van Broederlijk Delen steunen? Onze leerlingen van de 

lagere school zullen heel wat nieuwe dingen opsteken. Om  deze campagne ook financieel te steunen, organiseren 

de leerkrachten en de leerlingen van het zesde leerjaar een koffiestop. Voor de prijs van 2 euro, kan u bij hen te-

recht voor een eerlijk tasje koffie, thee, chocomelk of  vruchtensap. 

 De koffiestop zal doorgaan op 23 februari van 8.15 u. tot 9 u. in de wachtzone van onze school.  

 Je welkom bent op onze 39ste wafelbak? 

Niet vergeten in het weekend van 3 en 4 februari 

 Da we op woensdag - en vrijdagvoormiddag een gezond tussendoortje meebrengen? 

De koeken laten we thuis. We kiezen voor fruit of groentjes. 

 Er soms nog leerlingen naar school komen zonder fluo? 

 Dat we altijd achteruit parkeren op de parkeerstroken voor de school? 

 

Blauwe Brief 

Februari 2018 (2) 

Zoekt u de beste cateraar? jero-events info@jero-events.be  
www.jero-events.be (medesponsor van onze school) 

Weetjes 

kleuteropendeur 

Wie niet aanwezig kan zijn op de opendeurdag van 3 maart en toch nog een 
kind wil inschrijven, neemt best zo vlug mogelijk contact op met de school 
om een afspraak te maken. Afspraken worden geboekt na 3 maart en inschrij-
vingen van 3 maart hebben voorrang op alle andere inschrijvingen. 

Op 3 maart houden wij onze jaarlijkse opendeurdag voor nieuwe kleuters. 

Alle ouders die een kleuter hebben, geboren in 2016 of vroeger, krijgen de kans om onze school te leren kennen. 

Alle kleuterjuffen zullen aanwezig zijn om de nodige info te bezorgen en om u rond te leiden in onze school. 

U hebt dan ook ineens de mogelijkheid om uw kind in te schrijven. 

Ook voor de lagere school krijgt u info en is er de mogelijkheid om in te schrijven. 

Voorlopig zitten we nog niet aan onze maximumcapaciteit, maar voor een paar leerjaren zijn er nog maar een paar plaats-

jes. We vragen toch om niet te lang te wachten met inschrijven. 

Wij hopen die dag natuurlijk weer heel wat nieuwkomers te mogen begroeten. 

Ook leerlingen voor de lagere school kunnen vanaf dat moment ingeschreven worden. De kleuteropendeur  begint om 

10.00u.  

Rond 12.30u sluiten we de infodag af. 


