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FEBR - MAART - APRIL   

 

  

 

 

 

 

 

Week 18 t.e.m. 25/02 

Week 20 t.e.m. 26/02 

Maandag 27/02 

 

MAART =  

Woensdag 01/03 

Donderdag 02/03 

Maandag 06/03 

Vrijdag 10/03 

Maandag 13/03 

Donderdag 16/03 

Vrijdag 17/03 

Dinsdag 21/03 

 

Woensdag 22/03 

 

Donderdag 23/03 

Vrijdag 24/03 

Maandag 27/03 

 

Woensdag 29/03 

Woendag 30/03 

 

Maandag 03/04 t.e.m. 16/04/2023 

Maandag 17/04 

SKIVAKANTIE 5 en 6 

KROKUSVAKANTIE 

INSTAPDAG 

ZWEMMEN 1-2-4 

JEUGDBOEKENMAAND (JBM) 

ACTIVITEIT JBM L3 

VKO TONEEL L5-6 

VERGADERING OC 

PYJAMADAG / BIB L6 

ZWEMMEN 1-2- 5 / BIB L5 

GEZONDHEIDSDAG - GLUURBUREN 

GOODCOOK L5-6 

ACTIVITEIT JBM L2 

KANGOEROEWEDSTRIJD L3-4-5-6 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

(opvang in Mazenzele) 

HIKIBE 

SKIFUIF L4-5-6 

ZWEMMEN 1-2- 5 

TONEEL K2 – 3  

MEESPEELDAG 

MOS - GLUURBUREN  

VERGADERING OC APRIL 

PAASVAKANTIE 

INSTAPDAG 

 

                                                           Onze maandkalenders zijn altijd het meest “up-to-date” ... 
 

 



 

VOORJAAR 2023 

Beste ouders,  
 
We startten ons jaar 2023 met “goede voornemens”. De kinderen dachten na over waar ze zichzelf nog 
konden in verbeteren. Daarmee konden ze dan aan de slag! 
 
Ondertussen namen wij ons voor toch te kunnen starten met de aanleg van een extra speelplaats en het 
bouwen van een verdieping op onze nieuwbouw vanaf de paasvakantie. Sneller zien we dit jammer 
genoeg niet lukken. Hopelijk kunnen we deze droom dan toch eindelijk waarmaken… 
 
Voorbije periode stonden ook nog onze talenten in de kijker. We hebben veel “in huis”, dat was duidelijk 
te merken tijdens onze STIP IT – TALENTENWEEK. 
Ook ons oudercomité heeft ‘talenten’ te over. Hun grootste specialiteit is “eetfestijnen organiseren”. 
Bedankt liefste oudercomité, maar evenzeer bedankt aan onze 751 eters! 
 
meester Jan 
 
 
 

 

 

JAARTHEMA 
 
Elke maand wordt in de klas een filmpje getoond van  
bouwmeester Bob en werfleider Ward.  
Ward is geen echte werfleider. Hij is een bevriend  
vlogger van Meester Jan. Meester Jan had hem gevraagd  
om leuke maandopdrachten te bedenken en dat doet hij  
dan ook. Omdat Bob wijze lessen uit de bouw geeft, legt  
Ward de link naar de kinderen in de klas.                                                                                 JANUARI 
 
Voor januari stonden de goede voornemens centraal. Net als de school  
als goed voornemen heeft om snel te kunnen starten met de bouwwerken  
aan onze school, gingen we in de klas dieper in op goede voornemens die  
kinderen maakten voor de komende maanden. We laten er “geen gras over  
groeien”!                                                                                                                                        FEBRUARI 
 
In de maand februari is het normaal “week tegen pesten”. Deze STIP IT – week bekeken we nu iets  
anders. “Pesten” klinkt negatief en moet uit de wereld gebannen worden. Wij kijken naar positieve                  
dingen! Waar men bij ‘pesten’ focust op wat niet goed is, zetten we nu “talenten” in de kijker.  
Iedereen heeft een talent, we hebben allemaal “veel in huis”!                                                                                               
 
 
 



 
 

EETFESTIJN 

Na 3 schooljaren konden we weer “live” gaan met ons eetfestijn. 
 
Het varkensgebraad werd aangesneden, de kippen gepluimd, in de soep werd geroerd, … een heleboel 
voorbereidingen, met aan het roer: ‘de beste kok van Nijverseel en omstreken’.  
De mensen werden vriendelijk bediend en kregen een groot bord met de heerlijkste gerechten aan 
democratische prijzen. Top! 
 
1000x dank aan Kris en zijn oudercomité “Hand in hand”, evenzeer een dankjewel aan een heel leger van ex-
leden van het oudercomité en hun “Clubke van Nijverseel”. 
 
Maar ook 751x dank aan de mensen die een maaltijd nuttigden.   
Het aanbod ‘afhaal’ werd ook nog gebruikt, dus misschien wordt dat wel een ‘blijvertje’….? 
 
Volgende jaar zijn we er weer met meer ‘eetvertier’. 
 

 

TALENTEN WEEK en CARNAVAL 

Om het negatieve achterwege te laten en niet teveel te focussen op “pesten”, zetten we dit schooljaar onze 

“talenten” in de kijker. Thema = “Wij zijn allemaal helden”. 

 

Een hele week lang stonden er tal van leuke ‘talentvolle’ acties op het programma: 

- Over onze eigen talenten vertellen 
- Talenten herkennen bij mekaar 
- Elkaar complimenten geven 
- Wie zijn een inspiratie voor ons? 
- …. 

 

Daarnaast dansten we ook onze ‘stip it’- dans en repeteerden we ons dansje voor carnaval. Want wat is er leuker 

dan deze week af te sluiten met de kindercarnavalstoet te Opwijk? 

De kinderen hebben er van genoten! En nu hop, richting krokusvakantie!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

KORTNIEUWS 

WISTEN JULLIE….. 

• Dat de kinderen van de derde graad een workshop van “Goodcook” hebben gevolgd. Binnenkort 
kunnen ze de kookpannen en het kookfornuis inpalmen en jullie eens goed verzorgen met ‘gezonde 

voeding misschien?”       

• Dat we met onze “soep op de stoep” – actie, georganiseerd door onze werkgroep ‘pastoraal’, wel 540 
euro hebben ingezameld. Dit gaat integraal naar het project “Zebrapad”: www.zebrapadvzw.be  

En de soep heeft nog gesmaakt ook…!       

• Dat we met de derde graad naar het Vlaams Parlement geweest zijn en zo meer leerden over het 
politiek systeem in ons land. Een uitstapje naar Brussel is trouwens altijd mooi meegenomen! 

• Dat na de krokusvakantie enkele juffen terug paraat staan na enige tijd van afwezigheid: welkom terug 
juf Fientje (kleuterturnen), juf Ans (bewegingsopvoeding LS) en juf Lore (co – teacher 3e graad).  

 

                                            

 

 

VBS ‘t LUIKERTJE 
www.tluikertje.be 

http://www.zebrapadvzw.be/
http://www.tluikertje.be/

