
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 21 – 10/02/2023 

1. Niet vergeten! 

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

- Woensdag, 15 februari : fruitdag! 

- Op maandag, 13 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!  

-  Op maandag, 13 februari: Mega-spelenpaleis 2de leerjaar in sporthal De Ring/Brecht. Vanaf 

12.45 uur tot 15.00 uur. 

 

2. Verloren voorwerpen. 

Er ligt weer een hele stapel gevonden sjaals en handschoenen op de 

kast in de inkomhal.  

 

Neem even een kijkje als je iets kwijt bent.  

Alvast bedankt! 

 

 

3. Carnavalstoet. 

Zoals u kon lezen in de vorige nieuwsbrief gaat op vrijdag, 17 februari de kindercarnavalstoet 

weer door 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. 

 

Even ter herinnering : 

De stoet vertrekt om 13u.45 uur aan de kerk en trekt doorheen de 

Dorpsstraat 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 aan deze stoet. Zij vieren carnaval op school! 

Onze ouderraad staat ook paraat om alle kinderen die dag te 

trakteren op lekkere pannenkoeken. De kinderen mogen dus een 

boterhammetje minder meebrengen in hun brooddoos. 

 

Hierbij het volledige programma van de carnavalweek: 

 

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. Woensdagmiddagsport 

 

 

 

 

Op woensdagmiddag neemt onze school, onder begeleiding 

van onze sportleerkrachten, af en toe deel aan 

sportactiviteiten ingericht door Moev (Zet je school in 

beweging).  

Aanstaande woensdag 15 februari nemen onze leerlingen 

van het 5de en 6de leerjaar deel aan netbal 3-3 in Sporthal 

De Ring te Brecht.  

Wij wensen hen veel succes! 

 

 

 

 

 

 

Een prettig weekend!                                                                               

Het schoolteam.  


