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INSTAPDAG 

Maandag 7 maart 2022 is een
nieuwe instapdag voor de

kleuters. Er zullen 4 nieuwe
kleuters starten in KPB bij juf

Jasmine en juf Carolien. Zij zullen  
vanaf die dag co-teachen in de

klas en samen de kleuters
onderwijzen.  

PEDAGOGISCHE

STUDIEDAG

KIJKDAG

De kijkdag voor nieuwe
instappers vindt plaats op

woensdag 30/03/2022 om 12.30u. 
De ouders en hun kleutertje
worden uitgenodigd om de

werking van de instroomklas van
juf Jasmine en juf Carolien te

leren kennen. 

Vrijdag 25 februari was het carnaval. Alle kinderen, juffen en
meesters kwamen verkleed naar school. 's Morgens vertrok de stoet
door de straten in de schoolomgeving. Tijdens de middag
trakteerde de ouderraad met frietjes voor iedereen. Wat een feest!
In de namiddag vierden we verder in onze klassen. We hebben er
van genoten. Dankjewel ouderraad!
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Op woensdag 23 maart 2022 is
het pedagogische studiedag voor

de leerkrachten. De kinderen
hebben allemaal een dagje vrij. Er

is ook geen opvang voorzien.
Houd hier zeker rekening mee.

LENTEFEEST 

Vanwege corona is het nu al twee jaar geleden dat er nog een
Lentefeest kon plaatsvinden. Maar zondag 27 maart is het eindelijk
zover! Dan vieren de leerlingen van het 2de en het 6de leerjaar
hun feest in het gemeenschapscentrum de Wouwer.



F L A P U I T J E G B S  d e  k l e i n e  w e r e l d

SCHOOLBEZOEKEN 
RAPPORTEN 

JEUGDBOEKENMAAND 

In maart 2022 is het thema voor de
jeugdboekenmaand 'Helden en 
schurken'. We hebben het over 
dappere helden en bange helden, 
superhelden en huis-tuin-en-
keukenhelden, helden met wapens 
en helden met woorden. Maar één 
ding staat vast: zonder held geen ver-
haal. En wat is een held zonder schurk? Zonder
vijand, zonder pestkop, zonder spoken 
in zijn hoofd? Verhalen hebben hun hel-
den en schurken nodig. En mensen heb-
ben hun verhalen nodig. Op school laten 
we deze maand ook niet ongemerkt voorbij 
gaan. We zetten boeken in de kijker en in de
klassen en tijdens de pauzes zal er rond boeken
gewerkt worden.
Breng tijdens de jeugdboekenmaand zeker eens
een bezoek aan de bib in Ravels. Zij voorzien ook
leuke activiteiten.

Woensdag 16/03/2022 krijgen
de leerlingen van de lagere
school het 2de rapport van dit
schooljaar. Voor de leerlingen
en de ouders is het rapport
een belangrijke aanwijzing in
verband met de gemaakte
vorderingen of eventuele
tekorten. Toetsen, rapporten,
punten en beoordelingen
moeten een duidelijk beeld
geven van de ontwikkeling
van de kinderen en deze
kunnen het best worden
toegelicht tijdens een gesprek.
Daarom worden er na dit
rapport ook oudercontacten
voorzien. 

OUDERCONTACTEN 

De oudercontacten voor de
lagere school worden op
woensdag 16/03/2022 en
donderdag 17/03/2022
gepland. Wij zijn heel blij dat
we jullie terug fysiek op
school mogen ontmoeten. 
Via het ouderplatform krijg je
de mogelijkheid om in te
schrijven voor dit
oudercontact. De
inschrijvingen staan open van
maandag 01/03/2022 tot en
met woensdag 09/03/2022.
Schrijf je dus tijdig in! 

Op woensdag 16/03/2022 brengen de leerlingen een bezoek aan het
Sint-Claracollege in Arendonk.
Op maandag 28/03/2022 in de voormiddag nemen de kinderen deel
aan een rondleiding bij HT2O in Turnhout. 
Op maandag 28/03/2022 in de namiddag zullen de leerlingen het  
 Sint- Pietersinstituut in Turnhout bezoeken. 

De kinderen van het 6de leerjaar en kinderen van het 5de leerjaar die
vervroegd de school verlaten, brengen werk– en leerbezoeken aan enkele
middelbare scholen uit onze omgeving. Het is de bedoeling om kinderen
voor te bereiden en info te geven over de verschillende scholen en
richtingen.

Wij wensen onze leerlingen boeiende en inspirerende schoolbezoeken toe. 

FAMILIEONTBIJT 

De ouderraad wil de papa's in de bloemetjes zetten en voorzien in het
weekend van Vaderdag op zondag 20/03/2022 een ontbijtbox. In deze
box vind je broodjes, verschillende soorten beleg, fruit, drinken
(fruitsap), iets lekkers en een verrassing. Voor de kinderen is er
chocomelk. Dus aarzel niet langer en bestel een box voor je hele familie.
Je kan bestellen via het ouderplatform en betalen tot en met woensdag
16/03/2022. De bestellingen kunnen opgehaald worden op zondag 
20 maart 2022 tussen 08.00u en 10.00u aan de fietsenstalling van de
kleuterschool/gemeenschapscentrum De Wouwer in de Kloosterstraat.

GROOTOUDERFEEST 

Er was eens... een grootouderfeest in het verleden. Maar door het
coronavirus kon dit al even niet meer doorgaan. Dat vinden de
kleuters en de juffen niet fijn. Maar ook de grootouders missen dit
feest. Gelukkig kunnen we het dit schooljaar nog wel organiseren.
Vrijdag 13 mei nodigen we alle grootouders uit op ons geweldig
feest! En zo leefden we allemaal nog lang en gelukkig!


