
Vriendelijke groeten!  Januari 2020 

Belangrijke datums  

                               
Maandag 6 :  bezoek Villa Pila 5e lj.  

Maandag 13 : vergadering ouderraad 

Donderdag 16: medische onderzoeken  

   1e lj. op school   

Vrijdag 24 : binnenspeeldag 2,5 en    

   3 jarige kleuters 

Maandag 27 : geen school 

Donderdag 30: binnenspeeldag 4 en       

   5 jarige kleuters  

  : instapje + 

wELKOM in   

Gelukkig Nieuwjaar! 

2019 is vervlogen, 

2020 ging reeds door de deur. 

Een nieuw jaar met nieuwe dromen,  

alles krijgt een nieuwe kleur. 

Veel geluk en vrede,  

veel liefde voor elkaar. 

Aandacht voor de naaste,  

het wordt een prachtig jaar.  



Belangrijke informatie voor nieuwe inschrijvingen! 

Wij zijn verplicht om plaatsen te reserveren voor broers en zussen van kinderen in onze 

school. Concreet betekent dit dat alle broers en zussen geboren in  2018 voorrang hebben 

voor de inschrijving in het schooljaar 2020-2021 en 2021-2022.    

Daarom deze oproep: heb je nog een kindje geboren in 2018, laat het ons weten zodat wij een 

plaats kunnen reserveren! Je krijgt ook nog een brochure vanuit de gemeente waarin nauwge-

zet alle richtlijnen worden uitgelegd. Lees deze brochure aandachtig en hou rekening met de 

inschrijvingsperiode voor broers en zussen. Indien je niet tijdig inschrijft binnen de voorrangs-

periode, verlies je je voorrang!  

Logopedie 

In de loop van de maand januari komt een    

logopediste op school voor onderzoek van     
mondeling taalgebruik en uitspraak bij         

kinderen. De leerkrachten selecteren               
de leerlingen met zorg zodat de logopediste   

onmiddellijk haar onderzoeken kan starten.   

Ervaart u als ouder een probleem bij uw kind 
rond dit aspect van  de ontwikkeling, contacteer 

dan de leerkracht. Na het onderzoek ontvangt u 
een brief waarin het probleem omschreven wordt             

en advies gegeven wordt.   



Donderdag 30 januari: Gedichtendag                                     

Met Gedichtendag gaat op de laatste donderdag van 

januari traditiegetrouw de Poëzieweek van start.       

Gedichtendag, is hét poëziefeest van Nederland en 

Vlaanderen.  Poëzieliefhebbers organiseren die dag 

een grote diversiteit aan  eigen poëzieactiviteiten en 

ook de media klinken die dag een stuk poëtischer. 

Hier alvast een smaakmaker!   

   

Lieve juf, 

Ik schrijf u even               

om te zeggen                

dat ik niet meer kom.            

Waarom?                 

Ik weet wat ik wil worden:                 

HELD!                     

Wat ik nu moet leren:           

vliegen zonder vliegmachien,        

vechten met enge dieren,               

en op een wiebeltouw balanceren.              

U geeft geen les daarin.                

Daarom heeft naar school gaan              

voor mij niet zo veel zin.                   

Als juf deed u best uw best,                

dus: een kus en dank u wel!           

Mocht u ooit iets overkomen,              

dan roept u maar.            

Dan kom ik snel. 
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