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1. Nieuwe instappertjes K0
Na de krokusvakantie breidt onze zonnekindfamilie
alweer uit! Dan verwelkomen we met veel plezier

2 nieuwe instappertjes in K0!
Hartelijk welkom aan

Amaury en Alexander!

Hopelijk voelen ze zich snel thuis bij ons op school (en in hun klasje)!

2. Schoolbezoeken middelbaar (L6)
Scholenbeurs, infoavonden, …. Het middelbaar onderwijs… Maar hoe zit dat nu
eigenlijk echt? Samen met meester Kim gaan de leerlingen van L6 alvast even
‘proeven’ van het klasleven in het middelbaar! Op vrijdag 24 februari kwam een
leerkracht van het Atheneum Irishof van Kapellen een les techniek geven op onze school.
Dinsdag 7 maart brengen ze een bezoekje aan het College
Rouwmoer in Essen (theoretische richting ASO) waar ze bepaalde
lessen mee kunnen volgen. Op vrijdag 10 maart nemen ze een
kijkje in Stella Matutina te Wuustwezel waar ze kunnen kennismaken met een aantal
praktische en technische richtingen (TSO/BSO). De gebruikelijke techniekdagen
van GITOK werden dit jaar vervangen door een STEM (Science Technology
Engineering Maths) workshop tijdens de officiële opening van het nieuwe
schoolgebouw, waarvoor de leerlingen persoonlijk konden inschrijven (niet via school)

3. Pedagogische studiedag

Woensdag 8 maart

kunnen de kinderen (alweer ;-) genieten van een

VRIJE DAG… want dan zitten de juffen en de meesters nog eens op de
schoolbanken.
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4. Alles met de bal L4
De leerlingen van L4 kunnen zich helemaal uitleven tijdens een leuke
sportactiviteit in de sporthal van Wuustwezel op maandag 13 maart!

‘Alles met de bal’ is een bewegingslandschap dat ontwikkeld
werd als voorbereiding op het aanleren van de klassieke balsporten. Via een
ballenmarkt, ballenestafettes en ploegspelen doorlopen ze een sportief
circuit en dit alles … jawel met de bal ;-)
Praktische info werd al doorgestuurd via mail en meegegeven met de
kinderen.
5. Oudercontact op uitnodiging L1 t/m L5
Op maandag 13 maart nodigt

elke leerkracht een aantal
ouders uit voor een gesprek. De juf kan dan eventuele
(leer-)moeilijkheden aankaarten of ze samen met u evalueren. Meer uitleg
hierover kreeg u al via mail.
6. Oudercontact L6
Voor de leerlingen van L6 nadert de grote stap naar het middelbaar! De keuze van een
studierichting en een middelbare school dringt zich op en dat is vaak niet
eenvoudig! Om die keuze enigszins te vergemakkelijken, organiseren we een

oudercontact om de mogelijkheden van uw kind te
bespreken en te evalueren.
De gesprekken gaan door op maandag 13 maart. Ook hierover kreeg u al info via mail/de
kinderen.

7. MST op school L3

Dinsdag 14 maart vindt er een beperkt medisch onderzoek (meten, wegen,
gehoor en gezicht) plaats op school voor de leerlingen van L3. Dokter en verpleegster
komen dus ter plaatse.
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8. Tulpenactie
Voelen jullie de lente ook al een beetje kriebelen? Wij wel … ☺ De dagen beginnen te lengen,
de vogeltjes fluiten al volop! Hoog tijd om de boel wat op te vrolijken en een bloemetje in
huis te halen!
Dat kan heel eenvoudig tijdens onze

tulpenactie op school! Vrijdag 24 maart

kunnen de bloemen afgehaald
worden vanaf 15.00 in de
turnzaal! Praktische info volgt na
de krokusvakantie (zoals steeds via
mail en/of kinderen).

9. Zwemspetters L5/L6
Ook dit jaar wordt er, in samenwerking met zwemclub AZK Kalmthout, een zwemactiviteit
georganiseerd voor de leerlingen van de derde graad! De

zwemspetters (L5 en

L6) gaan dit jaar door op woensdagnamiddag 22 maart in het zwembad van Kalmthout.
De leerlingen oefenen er verschillende
zwemvaardigheden via een doorschuifsysteem.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk! Praktische info
wordt na de krokusvakantie doorgemaild.

10. Toneel L4
De schoolvoorstelling ‘NACHTWACHT’ is een grappig verhaal over een
nieuwe nachtwacht in een museum waar de beelden tot leven kunnen komen…
Er ontstaat een warme vriendschap maar dan dreigt er een sluiting...Zal het hen lukken om
samen meer bezoekers te lokken zodat het museum kan blijven bestaan?
We zijn benieuwd! De voorstelling gaat door op maandagnamiddag 27 maart om 13.30
en kost 2 euro per persoon (via schoolrekening). Vervoer wordt nog geregeld via klasjuf.
Maar er is nog meer dat deze voorstelling bijzonder maakt voor de leerlingen van

L4.

Bij de toneelspelers zit er ook een bekend gezichtje; klasgenoot ARNOUD speelt ook mee!
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11. G-sport L5

Donderdag 30 maart wordt wel een heel speciale ervaring voor de leerlingen van L5! Dan
ervaren ze hoe het voelt om als mindervalide aan sport te doen!
Deze sportdag wordt jaarlijks georganiseerd op initiatief van de
kindergemeenteraad voor de kinderen uit het vijfde leerjaar van alle Kalmthoutse
scholen. Ze doorlopen een parcours van een aantal sporten, aangepast aan de
verschillende handicaps. Er volgt nog een mail met meer info.

12. Zomeruur
Het laatste weekend van maart schakelen we naar goeie gewoonte over naar

ZOMERTIJD! De nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart
gaat de zomertijd in en dus zetten we onze

klok om 02.00 een uurtje vooruit naar 03.00!
Dat wil zeggen een uurtje minder slapen …. Maar in ruil daarvoor
krijgen we ’s avonds een extra uurtje licht ☺

13. Sobere maaltijd (vasten)
Dit jaar geen extra vastenproject noch inzamelactie, maar wel eens even stilstaan bij
diegenen die het minder goed hebben dan wij. Daarom sluiten wij de vastenperiode samen
af met een

SOBERE MAALTIJD op donderdag 30 maart!

Dus geen boterhammen of andere lunchpakketten meebrengen die dag,

iedereen blijft op school eten en brengt een kommetje, lepel en
drinkbus/flesje water mee.
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14.

Agenda maart

2017

KROKUSVAKANTIE tot en met zondag 5 maart 2017
Ma
Di
Wo
Vr

06
07
08
10

Muzarto
College Rouwmoer – L6

Ma

13

Di

14

Alles met de bal - L4
Oudercontact op uitnodiging L1 t/m L5
Oudercontact L6
MST op school – L3

Wo
Vr

22
24

Zwemspetters – L5/L6 (nm)
Zwemmen

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
Stella Matutina – L6
Zwemmen

TULPENACTIE afhalen (turnzaal) v.a.15.00!
Za/zo 25/26 ZOMERUUR (02.00 wordt 03.00)
Ma
Do

27
30

Vr

31

Toneel NACHTWACHT – L4
G-sport –L5
Sobere maaltijd op school (kom, lepel en flesje water!!!)
Muzarto

PAASVAKANTIE van maandag 3 april tot en met
maandag 17 april 2017 (= paasmaandag)

