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Terugblik
In december deden we heel wat acties voor het goede doel vzw (W)armkracht. Iedereen mag fier zijn met
het verzamelde bedrag want de school kon in totaal €3.335 overhandigen!
Bedankt aan iedereen die zijn bijdrage leverde aan de koekjesverkoop, rosse pot en regenachtige
sponsorloop.
Contactgegevens:

Opendeurdag

Basisschool De Lampion
Kerkstraat 14
1800 Peutie

Directeur : Kaatje Mariën
Vorige week zaterdag was het opendeurdag in alle basisscholen van Katholiek Onderwijs
Tel.: 02 251 29 39
Vilvoorde.
E-mail: info.lmp@kov.be
Website: www.kov.be
Verschillende leerkrachten stonden paraat om alle kleine (en ook grote) ukjes en hun
ouders te verwelkomen op onze school. Het was een succes en zeer fijne voormiddag.
Heb je nog kennissen/buren/… die graag naar onze school willen komen?
Laat ze dan aanmelden voor inschrijving op www.naarschoolinvilvoorde.be Daar vinden ze ook meer info
over de aanmeldingsprocedures.

Personeelsweetjes








Vanaf volgende week, 4 februari zal het
secretariaat elke dag bemand zijn. Op
maandag, woensdag (even weken) en
donderdag door juf An, op dinsdag en
vrijdag door juf Joke.
Juf Helen en juf Vanessa konden de
voorbije dagen een kaarsje meer
uitblazen op hun verjaardagstaart.
Juf Kaatje kreeg een zeer fijne attentie
van de leerkrachten voor ‘dag van de
directie’
Er zullen enkele bewuste leerkrachten
inspelen op de actualiteit. Ze gaan
samen nadenken hoe wij de komende
periode in onze school ook de nodige
aandacht kunnen schenken aan het
klimaat. Jullie kunnen de komende
weken dus meer info verwachten!

Ouder- versus leerlingcontacten
In februari vinden er voor de lagere school
oudercontacten plaats om de evolutie van de
kinderen te bespreken. Zoals jullie weten vinden
wij het zeer belangrijk dat de kinderen zich goed
voelen op de school, maar ook zelf op de hoogte
zijn van hun ontwikkeling en evolutie.
De voorbije weken hadden we dan ook de leerlingenquêtes gevolgd door de leerling-contacten zodat
we volop kunnen inzetten op dat welbevinden.

Wist je dat

ZILL?

… de leerlingen tijdens de middag armbandjes maken
onder leiding van juf Sjouke. Deze zullen ze aan elkaar
verkopen tijdens de Valentijnsmarkt. Meer info hierover
volgt later.
… we ten voordele van broederlijk delen op 29 maart
zullen deelnemen aan de koffiestop? Kom zeker langs
voor een kopje koffie of chocomelk.
… er in de krokusvakantie vakantieopvang wordt voorzien
door Infano? De opvang gaat door in basisschool De
Biekorf in Houtem. Het belooft een fijne week te worden.
…er in de nieuwbouw op dit moment prikborden geplaatst
worden. De leerkrachten zijn hier alvast zeer enthousiast
over!
… de voorbije dagen er heel wat te doen was op onze
school rond gezonde voeding? Zo waren er workshops,
maar kwam er ook een toneel hierover langs.

De voorbije maanden starten we met het
nieuwe leerplan ZILL.
Nu we uit de startblokken zijn, gaan we
steeds meer diepgaand dit leerplan
verkennen.
De leerkrachten zullen dus regelmatig op
navorming gaan, maar ook op intervisie.
Tijdens de personeelsvergaderingen zal
ook hier de nodige aandacht aan
geschonken worden.

Carnavalsweek
Tijdens de week van 25 februari tot en met 1 maart is het weer carnaval. Zoals jullie weten hebben de
leerkrachten het die week graag knotsgek. De kinderen mogen iedere dag anders verkleed komen.
Op maandag  een gekke hoed
Op dinsdag  thema: binnenste buiten
Op woensdag  gek kapsel, de kleuters mogen die dag zelf kiezen.
Op donderdag  te groot of te klein
Op vrijdag  de lagere school mag zelf kiezen, de kleuters mogen een gek kapsel dragen.
De carnavalsweek valt samen met de week tegen pesten. Die week zullen er dus zowel
carnavalsactiviteiten als activiteiten voor samenhorigheid plaatsvinden.
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Valentijnsmarktje voor de leerlingen
Dikke – truiendag
Wenmoment voor nieuwe instappers
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Zang- en afspraakmoment

Start week tegen pesten en
carnavalsweek.

Carnavalsfeest voor kleuters

Carnavalsfeest voor lagere school

