
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 20 – 03/02/2023 

1. Niet vergeten! 

- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .  

- Woensdag, 8 februari : fruitdag! 

- Op maandag, 6 februari gaan de leerlingen van het 5de leerjaar zwemmen in Hoogstraten. 

Vergeet je zwemgerief niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 aan de school!  

 

2. Theater. 

Volgende week, donderdag, 9 februari, komt muziektheater Haar en 

snaar op bezoek in onze school voor alle leerlingen van de lagere school. 

HAAR EN SNAAR is een 

miniatuur muziektheater dat 

klassieke muziek en kunst 

toegankelijker maakt voor de 

kinderen van de basisschool. 

Tijdens de voorstelling 

worden de leerlingen 

meegenomen naar de wereld van kunst, muziek en opera. 

De leerlingen worden actief betrokken bij de 

voorstellingen : ze zingen, spelen mee op de 

slaginstrumenten en tekenen zelfs.  

De kosten voor deze voorstelling komen op volgende schoolrekening.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3. Carnaval vieren op school 

Traditioneel wordt de viering van carnaval op onze school 

gedurende de laatste week voor de vakantie opgebouwd met 

als hoogtepunt de carnvalstoet en de “pannenkoekendag” op 

vrijdag (zie hieronder). 

Hierbij het programma van die week: 

 

maandag 13/02: stippen-dag 🡪 start STIP-IT – dit kunnen 

ook stippen op je hand of wang zijn. (Week tegen pesten) 

dinsdag 14/02: liefde hangt in de lucht 🡪 een rood accentje 

in je kledij of outfit (Valentijn) 

woensdag 15/02: omgekeerde dag 🡪 jongen meisje, jong oud, 

onderbroek boven je kledij, ... 

donderdag 16/02: fluo en ‘schitter’ dag 🡪 het einde van de 

fluo-actie vieren met een schitterende dag 

vrijdag 17/02: carnavalfeest 

 



 

 

4. Carnavalstoet 

De kogel is door de kerk… er gaat op vrijdag 17 februari opnieuw een kindercarnavalstoet uit door 

het centrum van Sint-Lenaarts. 

De drie basisscholen van Sint-Lenaarts hebben samen met de lokale middenstand en het 

gemeentebestuur de handen in elkaar geslagen om er een leuke bedoening van te maken. 

Op vrijdag 17 februari om 13.45 uur trekt de stoet doorheen de Dorpsstraat (vanaf de kerk tot 

aan het kruispunt met de Hoogstraatsebaan en terug). 

Alle ouders en grootouders zijn alvast van harte uitgenodigd om naar dit spektakel te komen kijken.  

Onze allerkleinste kleutertjes (instapklas en 1KA/1KB) nemen niet deel deze stoet. Zij vieren 

carnaval op school! 

Onze ouderraad staat ook paraat om alle kinderen die dag te trakteren op lekkere pannenkoeken. 

Een prettig weekend!                                                                                         

Het schoolteam.  


