’t Open LUIKJE
2 – MAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF
VBS ’t LUIKERTJE, Nijverseelstraat 131, 1745 Opwijk
Werkgroep “We voelen ons goed op school”

Tel.: 052/35.04.41

Nieuw sinds dit schooljaar is deze werkgroep. Deze

https://www.facebook.com/tluikertje.be/
EDITIE JANUARI - FEBRUARI 2021 (Wat aan deze nieuwsbrief voorafging.)
Afhaaleetfestijn

Week tegen pesten = “STIP IT – week”

2020-2021 is voor iedereen een beetje anders.
Zo was ook ons jaarlijkse eetfestijn anders
dan anders.

We startten onze week met een toneeltje dat
gebracht werd door onze kapiteins van de
“pestbuddy’s”.

Deze editie werd een afhaal editie en eentje
met pasta in plaats van de traditionele
gerechten. De enige constante….het succes!
Bijna 900 pastaschotels, 881 om precies te
zijn, vonden een hongerige maag om te
vullen.
Daarbovenop hielden meer dan 500 desserts
het suikerniveau op peil.
We kunnen als oudercomité dan ook niet
anders dan enorm trots zijn en DANK U
zeggen tegen iedereen die van deze ‘hasta la
pasta editie’ een denderend succes heeft
helpen maken.

PESTEN WORDT NIET GETOLEREERD!
Daarom knutselen we met z’n allen handen met 4
stippen op. STIP IT!

Hopelijk mogen we jullie volgend jaar
opnieuw allemaal verwelkomen…..in onze
vertrouwde setting. Fingers crossed!

Daarnaast legden we ook het accent op “ons goed
voelen” op school. We zorgen er samen voor dat er
geen kinderen zijn op deze school die zich hier niet
thuis voelen!
Er werden in de klas natuurlijk ook nog gewerkt
rond de “week tegen pesten”!

MEER INFO EN FOTO – materiaal op www.tluikertje.be

Musical - repetities

Carnaval

Onze hoofdacteurs zijn reeds sinds begin januari
gestart met het inoefenen van het toneel –
gedeelte van onze musical “Het sleutelkruid”.

Ook hier weer geen normale werking,
maar niettegenstaande de maatregelen,
kwamen we weer creatief uit de hoek.

Ondertussen zit het eerste deel er toch al wat in.
Herhalen en inoefenen is de boodschap maar dat
komt goed met al onze ster – acteurs.

Elke klas had een carnaval – doos maar om deze
open te krijgen, moesten men m.b.v. een
fotozoektocht een code kraken.

Wellicht wordt onze musical een heuse “drive – in –
bioscoop”. Dan ontvangen we jullie graag met
jullie bubbel in een wagen in het weekend van 4-56 juni 2021 op de parking van Tesseskouter.

In deze doos zaten dan carnaval – spullen zoals
ballonnen, slingers, ….. allemaal spullen om toch
nog wat te genieten van een carnaval – moment in
onze klasbubbels! Plezier verzekerd!!!

Jullie ontvangen hierover nog een brief.
Meer info volgt dus maar binnenkort kan je al meer
lezen op onze musicalwebsite:
musical.tluikertje.be

MAART – APRIL 2021 (Wat

na deze nieuwsbrief nog moet komen.)

Jeugdboekenmaand
Naar jaarlijkse gewoonte is ‘maart’ de
jeugdboekenmaand. In de klas gaat er nog meer
aandacht naar ons leesplezier! Jammer genoeg
kunnen we onze niveaugroepjes niet organiseren.
In de klas wordt dit alleszins een feest!

Decordagen musical
Op zaterdagen 6,13 en 20 maart 2021 om 14u
komen we samen met alle ouders en kinderen die
zich hebben opgegeven om te helpen bij het decor.
Een werkgroep uit het oudercomité bereidde dit
voor i.s.m. meester Jan. De ouders in kwestie
krijgen nog een brief waarin we uitleggen hoe we
dit ‘corona – proof’ zullen organiseren. Wie alsnog
wenst aan te sluiten, geeft maar een seintje.
Welke “kleuren” en thema’s binnen ons jaarthema
staan de komende maanden in de kijker?
Maart = paars

BELANGRIJKE DATA VOOR JULLIE EN DE KINDEREN
22/02

INSTAPDAG
ZWEMMEN L1,2,4
24/02
RAPPORT 3 LS + oudercontacten (online)
06/03
DECORDAG (zie hiernaast)
08/03
ZWEMMEN L1,2,4
10/03
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = geen school!
13/03
DECORDAG
20/03
DECORDAG
22/03
ZWEMMEN L1,2,5
23/03
OPNAME LIEDJES MUSICAL
24/03
ZWEMMEN L6 (fiets meebrengen)
27/03
DECORDAG (reserve)
01/04
VERGADERING OUDERCOMITÉ (online)
05-18/04 PAASVAKANTIE
19/04
INSTAPDAG
ZWEMMEN L1,2,5
21/04
ZWEMMEN L6 (fiets meebrengen)
24/04
VODDEN EN SCHROOT oudercomité
27/04
OPNAME LIEDJES MUSICAL
30/04
RAPPORT 4 LS (geen oudercontacten)

MEER INFO EN FOTO – materiaal op www.tluikertje.be

April = wit

