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Eetfestijn 

Zoals elk jaar in het eerste weekend van de maand 

februari konden jullie allemaal jullie buikjes 

komen rond eten op het eetfestijn van het 

oudercomité. 

De parochiezaal van Droeshout was het decor voor 

onze gezellige bras – partijen. 

En of het een gezellige drukte was… Er kwamen 

vele mensen genieten van de “kip met appelmoes 

en lekkere kroketjes”! 

Als we de opkomst van zaterdag en zondag 

optellen, komen we aan niet minder dan 787 eters! 

Rekening houdend met de vele helpers, 

overschrijden we dus zeker de 800 mensen die 

kwamen smullen van onze heerlijke gerechten. 

Tot volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hikibe / MOS 

Even voorstellen:  

“Hikibe” staat voor ‘Hippe Kinder Bende 
en is de kinderraad van onze school. 
Eén keer per maand komen deze kinderen samen 

met een aantal leerkrachten om schoolse zaken te 

bespreken. 

Eerst en vooral wordt dan de ideeën-bus leeg 

gemaakt. Deze ideeën worden dan besproken. 

Zo gaan er nadien ideeën van de “Hikibe” door 

naar de personeelsvergadering waar de 

leerkrachten dan overleggen over de ingediende 

plannen.  

Soms worden er ook praktische zaken uitgewerkt 

door de kinderen van de “Hikibe” (bijvoorbeeld; 

“Buitenspeeldag”) 

http://tluikertje.be/kinderraad.html 

 

http://tluikertje.be/mos.html  

In onze MOS – groep bespreken kinderen alles wat 

betreft ons milieu en staat trouwens ook voor 

“Milieuzorg op School”.  

Deze kinderen verzorgen onze dieren en denken na 

over allerhande “natuurzaken”.  

Wij moeten niet ‘brossen voor de bossen’ maar 

treden zelf in actie! 

Het MOS – groepje zet zich ook in en denkt na over 

de acties van ons project “Mooimakers”, waarmee 

we o.a. zwerfvuilacties organiseren! 

Jaarlijks verandert de samenstelling van beide 

groepjes! 
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Week tegen pesten + “Strik je veters tegen pesten” 
Pesten is altijd en overal geweest, maar wij gaan 

er tegenin!  Zo organiseerden we op 1 februari 

2019 onze 1e “Strik je veters tegen pesten”. Dit is 

een aankondiging van het grotere werk (de “Week 

tegen Pesten”). 

Iedereen mocht gekleurde schoenen of veters 

aandoen in de hoop heel veel kleuren te zien met 

als hoofdboodschap: iedereen is anders en 

iedereen mag er zijn! 

Van 22 februari tot 1 maart 2019 
Stond dan de officiële “week  
tegen pesten” op het programma. 
 

Gelinkt aan de jeugdboekenmaand (‘vriendschap’) 

hadden we geschenken voor onze klassen met 

boeken binnen dit thema. 

Anderzijds werden er polsbandjes uitgedeeld, 

gedanst, stippen gezet, activiteiten gedaan in de 

klas, spelletjes gespeeld, ….. en dit allemaal 

“TEGEN PESTEN”.  

Hopelijk blijft dit nog hangen na deze week! 

 

Jeugdboekenmaand 

Maart is jeugdboekenmaand. Dit jaar staat alles in 

teken van vriendschap. Zo kochten we, bij wijze 

van geschenk, een leuk boek aan per klas om deze 

vriendschap in de kijker te zetten! 

Voorts zijn er in deze maand tal van activiteiten op  

niveau van alle kinderen: van introductiepraatjes, 

Kamishibai en bibliotheekspellen tot 

auteurslezingen, Bibster quests en boekenbingo’s. 

(wat is dat allemaal? 😊) 

Eén ding is zeker; “iedereen leest; lezen is een 

feest!”  

BELANGRIJKE DATA VOOR JULLIE EN DE KINDEREN 
 

• Skivakantie = zat. 2 t.e.m. 9 maart 2019  

• “Pyjama- dag” = vrijdag 15/03/2019  

• Kleuternamiddag = zondag 17/03 van 14u – 17u 

• “Applaus – dag” = woensdag 21/03/2019 

• Toneel 1 – 2 = 25/03/2019 

• Vodden en schroot =  30/03/2019 

• Paasvakantie van ma. 08/04 t.e.m. ma. 22/04   
 

Carnaval 

1 maart 2019; de dag vòòr  
de krokusvakantie. Traditie 
-gewijs wordt er dan carnaval  
gevierd. In onze buurt denken we dan zeker aan 
het carnaval in Aalst! 
 
De kleintjes vierden op school.  
 
Dit schooljaar werd er voor alle Opwijkse scholen 
ook een optocht georganiseerd in Opwijk – 
centrum. Vanaf het 2e kleuterklas waren we paraat 
om de straten van Opwijk onveilig te maken. 
 
Met ’t Luikertje hadden we ook een gezamenlijk 
thema afgesproken: “Water” 
Zo zullen er kinderen verkleed zijn als octopussen, 
kwallen, …. en dansen we op ‘disney – muziek’ van 
formaat: “Diep in de zee”. 
 
Hopelijk wordt het daar straks ook een gigantisch 
feest! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gezondheidsdag = 1 april 2019 
 
In onze school vinden we ‘gezondheid’ heel 
belangrijk. Zo richten we onze pijlen vooral op 
‘gezonde voeding’ (vandaar geen snoep op school 
en veel water drinken!) en op veel bewegen (“one 
mile a day”; sportdagen)! 
 
Op onze school hebben we zelfs een werkgroep die 
zich bezig houdt met ‘gezondheid’. 
 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een 
activiteit met de hele school. 
Dit jaar wordt het een “GEZONDHEIDSDAG”. 
 
Op die dag houden we een gezond ontbijt en wordt 
er de hele dag druk gepraat en gewerkt rond zaken 
die belangrijk zijn om gezond te blijven! 
 
Ook al is dit een maandag, kunnen we misschien 
gaan voor een heerlijk stuk fruit op die dag?! 
 
Meer info volgt zeker in een brief! 
 
 
 

MAART – APRIL 2019 (Wat  na deze nieuwsbrief nog moet komen.) 

http://www.tluikertje.be/

