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Terugblik
 De maand februari verraste ons zowel met sneeuwvlokken als met zonneschijn. Onze
=
leerlingen hebben sneeuwmannen gemaakt en met sneeuwballen gegooid, maar
ze hebben ook in het (toch wel warme) zonnetje les gehad op de speelplaats.
 De leerlingenraad organiseerde op 12 februari haar eerste Valentijnsmarkt. Dit
initiatief werd bij het merendeel van de leerlingen als leuk ervaren. De twinkelende
oogjes bij het zelf kunnen kiezen en bij het zelf kunnen betalen van een Valentijnscadeautje waren hartverwarmend.

Contactgegevens:
Basisschool De Lampion
Kerkstraat 14
1800 Peutie
Directeur : Kaatje Mariën
Tel.: 02 251 29 39
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Website: www.kov.be

Stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje

De Nationale Pyamadag

Op 21 januari 2019 werd bij het vervangen van een
differentieel op de kringen van de zwembadhal van het
stedelijk zwembad ’t Zeepaardje aanzienlijke schade
toegebracht aan de vernieuwde elektrische
verlichtingskringen. Door deze schade zag het stadsbestuur
zich genoodzaakt het stedelijk zwembad te sluiten voor een
periode van 3 maanden.

Vrijdag 15 maart is het weer zover,
pyamadag. Die dag steunen we met z’n
allen de vele kinderen en jongeren die niet
naar school kunnen komen wegens
langdurige ziekte.

Aangezien in de nabije omgeving van de school niet echt een
uitwijkmogelijkheid is tot zwemmen, werden de lesroosters op
school aangepast zodat de klassen die normaal zouden gaan
zwemmen een extra turn-uur kregen.
Groot was dan ook de verrassing toen we de mededeling
kregen dat het zwembad op maandag 25/02 zijn deuren
opnieuw opende. Dit was veel sneller dan verwacht en
uiteraard zijn we hier heel blij mee!

Deze dag houden we (kleuterschool, lagere
school & leerkrachten) uit solidariteit onze
pyama aan en komen we in pyama naar
school.
Dit initiatief gaat uit van Bednet. Meer
info op www.bednet.be

Klimaat

STIP IT

De Zweedse activiste Greta Thunberg raakte bekend toen
ze besloot om na de zomervakantie tot de Zweedse
parlementsverkiezingen op 9 september 2018 elke
schooldag te staken en met een spandoek buiten het
Zweeds parlement post te vatten om aandacht te vragen
voor de dreigende klimaatverandering. Na de verkiezingen
staakte ze iedere vrijdag.

Van 22 februari tot 1 maart is het de Vlaamse
week tegen Pesten. Door 4 stippen op je
hand te zetten laat je zien dat je tegen
pesten bent.

Al snel fungeerde Greta Thunberg als rolmodel voor de
klimaatacties van scholieren (Spijbelen voor het klimaat) in
België, Duitsland en Zwitserland, in januari 2019.1
Deze acties werden en worden nog steeds uitvoerig
behandeld in de pers.
Ook hier bij ons op school zorgen de acties voor heel wat
gespreksmateriaal. Wij willen als school graag ons best
doen voor het klimaat. We behandelen het thema
binnenkort uitvoerig binnen het kader van onze lessen.
1

https://nl.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg#Activisme
(geraadpleegd op 26/02/2019)

Wist je dat?!
… Tijdens de pedagogische studiedag op 20 maart is er
opvang voorzien. Deze opvang zal doorgaan in basisschool
de Biekorf (Houtem) Schrijf je kind(eren) op tijd in bij juf
Evy of bij juf Annelies van Infano.
…

Omdat ook wij dit een heel belangrijk thema
vinden, hebben we contact opgenomen met
de organisatie ‘School zonder Pesten’.
Op woensdag 27/02 en donderdag 28/02
konden de kinderen genieten van de
volgende voorstellingen: Victor (3KK + 1ste
graad), Bram (2de graad) en Nonkel Bretel (3de
graad). Tijdens een nabespreking werd dieper
ingegaan op het thema.

Personeelsweetjes
 Juf Leen, meester Neil en juf Katrien
mochten in de maand februari
verjaardagskaarsjes uitblazen. Dikke
proficiat!
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In het vooruitzicht:







Vrijdag 05 april : rapport Dagelijks Werk
Maandag 08 april : start Paasvakantie
Maandag 22 april : Paasmaandag
Donderdag 25 april : Meester op de Fiets (L1A – L1B – L2A)
Maandag 29 april : Start Projectweken Kunst
Dinsdag 30 april : Inspecteur Pipistrellus (L3)

Toneel Samourai (L3 & L4)

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Zwemmen

Milieuboot (L3)

