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Nieuwsbrief april 2022

Agenda
paasvakantie : maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april
Datum

Activiteit

Doelgroep

Waar

Tijdstip

dinsdag
19 april

instapmoment

2 instappertjes

hele dag

leren fietsen &
fietsparcours

kleuters &
lagere school

meester Hans &
juf Nele
speelplaats kleuters
& lagere school
speelplaats
lagere school
DC Den Breughel

voormiddag

13u-17u
voormiddag

hele dag

meer info door klasleerkrachten

woensdag
20 april

fietsparcours

lagere school

meer info door klasleerkrachten

film ‘binti’

L5,L6

zwemmen

L1,L3

dode hoek

L4,L5,L6

DC Den Breughel

hele dag

kleuters

Tiendenschuur

halve dag

info in bijlage

maandag
25 april

voormiddag

evenementenweide
Haacht
Sportoase

buitenspeeldag

alle leerlingen

fiets

woensdag
27 april
vrijdag 29 april

aangeboden door de gemeente

sportmateriaal

maandag 2 mei

bib-bezoek

fiets

pedagogische studiedag

L3,L4

Haacht

namiddag

fiets

dinsdag 3 mei
donderdag
5 mei
vrijdag 6 mei

boer Jef &
overnachten op school
medisch onderzoek
onder voorbehoud

medisch onderzoek

L2

hele dag

L4

Booischot &
school
school

L6B

CLB Keerbergen

voormiddag

hele dag

bus

maandag 9 mei

zwemmen

L1,L2

Sportoase

voormiddag

9-13 mei

vredesklassen

L6

Kemmel – De Lork

hele week

vrijdag 20 mei
zaterdag 21 mei
vrijdag 17 juni

ACTIVITEITEN IN DE KIJKER
kinderfuif
schoolfeest
QUIZ

’s avonds
namiddag
19u45-…

Algemene info
*Sinds enkele weken verloopt het afhalen van de kleuters terug als voor de coronaperiode. Alles gaat vlot.
Dankjewel voor ieders medewerking!
We herhalen, ter info, graag nog even de afspraken:

-Rond 15u15 (op woensdag 12u15) wordt de poort door een leerkracht geopend.
-Ouders,grootouders,… gaan naar de klas(sen) van hun kind(eren). Ieder wacht in de gang tot de leerlingen klaar
zijn en de klasdeur opengaat.
Denk aan:
-een beperking van 1 ouder/grootouder/… per gezin in de gang.
-om alle ruimte te benutten, blijven buggy’s en andere vervoersmiddelen op de speelplaats staan.
-een woordje met de juf/meester wisselen kan zeker, grote bezorgdheden bespreken is op dat moment niet de
bedoeling. Hier maken we graag meer tijd voor vrij. Stuur even een mailtje (zie website) naar de klasleerkracht
of zorgcoördinator, dan zoeken we samen naar een passend moment.
-Na het afhalen van de kinderen aan de klas, verwachten we dat iedereen zich vlot naar de poort begeeft. Dit om
overzicht op de speelplaats te behouden.
-Als er al heel wat kinderen aan de klas zijn afgehaald, komen de leerkrachten klas per klas met de andere
kinderen naar buiten. Deze kleuters spelen daarna op de speelplaats tot ze worden afgehaald of meegaan met
de begeleiders van de opvang.
*De schoolfactuur komt er weer aan. De maanden januari en februari worden hier ook in verrekend. De factuur
wordt via mail doorgestuurd en ook in de boekentas meegegeven. Denk eraan de factuur maar 1 keer te
betalen!
*In de kleuterschool en het 2de leerjaar waren er voor de vakantie veel zieke kinderen (en ook zieke collega’s).
We benadrukken nog graag even dat zieke leerlingen best thuis blijven!

Wisten jullie dat…
*de kinderen in Madagaskar (land van de vuurbomen) heel blij zijn met onze T-shirts?

*de wandeltocht met Peter Pantoffel en Sien Sloef, georganiseerd door de ouderraad, een succes was?
Dankjewel aan alle wandelaars! Dubbel en dikke dankjewel voor de organistatie!!
Willen jullie het verhaal graag (nog eens) beluisteren? Dit kan door op volgende links te klikken:
QR 1: PETER PANTOFFEL en SIEN SLOEF https://youtu.be/SwXuZjpWOII
QR 2: KLAAR VOOR DE START https://youtu.be/2QH0VIYZbVQ
QR 3: WIJ HEBBEN EEN MISSIE https://youtu.be/uN_ttbqwnVo
QR 4: IK ZIE, IK ZIE https://youtu.be/T_C7O4Ku6PI
QR 5: ZING JE DING https://youtu.be/2WFnmdBCcp0
QR 6: VAN DE HAK OP DE TAK https://youtu.be/QZcQe0jgEEk
QR 7: DE ACHTERVOLGING https://youtu.be/zZQSlc_A3P0
QR 8: HABAKABAZABADEE https://youtu.be/PuVWhUE1PYQ
QR 9 DE KAKKERLAK https://youtu.be/cf-rgXqct1s
QR 10 PAS OP, SCHURKEN! https://youtu.be/AlWHPdly-iE

*we dubbel en dik genoten hebben van twee gezellige paasvieringen in de kerk? Ouders en grootouders waren
ook van de partij. Dankjewel voor het leuke samenzijn!

kleuterschool

lagere school

*de rommelmarkt, ondanks de weersomstandigheden, ook een topper was? Onze leerlingen hadden heel wat
speelgoed om aan te bieden. Daarnaast werden ook zelfgebakken producten en drankjes van de wereldwinkel
verkocht. Er was voor elk wat wils.
De opbrengst van de rommelmarkt gaat naar Oekraïne. Hoeveel deze actie exact heeft opgebracht, laten we na
de paasvakantie zeker weten!
*onze speelplaats steeds verder wordt aangepland en voorzien wordt van houtschors? Onze ‘rustige ruimte’
krijgt meer en meer vorm. We hebben, om het plaatje compleet te maken, ook een leuke en duurzame tipitent
in het visier. Hiervoor moeten we nog wat sparen. We kijken er allemaal naar uit!
*je foto’s van klasactiviteiten op onze schoolsite kan vinden?

*we iedereen een heel prettige vakantie met ontelbare genietmomentjes
toewensen? Veel plezier!
Communicatie
Schoolgebonden informatie
* mail van secretariaat, directie
* website: www.vuurboom.be
* indien aangegeven in het begin van het schooljaar via een
papieren versie in de boekentas.
* foto’s van activiteiten op de website
Klasgebonden informatie
* agenda of heen-en-weer-mapje
* mails van de klasleerkracht
* foto’s van activiteiten op de website

Telefonisch contact
* directie en secretariaat: 016/60.88.85

Contact via mail
* juf of meester (zie website)
* secretariaat@vuurboom.be
* directie@vuurboom.be

De afbeelding kan niet worden weergegeven.

