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Dit jaar gaat onze stoet weer uit: op vrijdag 21 februari. We gaan vanaf 13u30 via Sint-Jansstraat, Middenstraat, 
Cardijnstraat, Elf Novemberstraat, Sint-Jansstraat en De Vondert weer naar school. 
Die dag mogen alle kinderen in de namiddag verkleed naar school komen. De kinderen komen 's middags op het 
normale uur naar de school (vanaf 13u05) en verzamelen zoals altijd op de speelplaats. Kinderen die blijven eten 
kunnen rekenen op een helpende hand in de refter, na het eten. 
De stoet wordt opgesteld in De Vondert, dus vragen we toeschouwers om elders plaatsen te kiezen. Ouders die de stoet 
mee begeleiden verwachten we tegen 13u20 aan de hal van de school. 
   
En wat doen we aan ?  
 

De kleuters kiezen hun eigen kledij. 
 

In de lagere school worden door de klasleerkrachten omtrent kledij en attributen 
afspraken gemaakt met de kinderen en hun ouders (klas/agenda/ briefje/mail). We 
vragen de kinderen om mee te doen met de voorgestelde thema’s. Met wat creativiteit 
en rondkijken in de eigen kleerkast, bij familie, vriendjes of buren proberen we een 
mooi geheel te verkrijgen.   
Als het echt niet lukt kan je dat altijd bespreken met de leerkracht.  
 

Maandag 17 februari (voormiddag) komt prins carnaval met zijn gevolg 
langs in de kleuterschool.  Het is een kort momentje waarop we met alle kleuters in 
de zaal verzamelen. De prins brengt gewoonlijk wel een verrassingspakketje mee voor 
elke kleuter! 
Op vrijdag 21 februari is er dan de stoet en na schooltijd de fuif voor de kinderen vanaf het derde leerjaar in ‘t Graan. 
De kinderen wordenin stoet daar naartoe gebracht. Afhalen kan u aan de zaal zelf. 
 

Dank aan het oudercomité voor de organisatie en het lekkers dat we krijgen na de stoet! Ter 
info voor ouders van kinderen met allergieën: poffertjes in de kleuterschool  
en frietjes in de lagere school. 

Carnaval 

Niet vergeten !    
Ludieke gezinsfietsrally!    

28 maart  vanaf 13u  

                               Ouderbevraging 

Samen met deze schoolinfo wordt de link toegestuurd voor de digitale ouderbevraging. Met deze 

bevraging willen we ouders de kans geven om op een eenvoudige manier te reflecteren over 

allerlei schoolse aangelegenheden. De bevraging is vrij algemeen zodat ze niet te veel van uw 

tijd in beslag zal nemen. Nadien kunnen we verder ingaan op opvallende tendensen. 

U kan de bevraging invullen tot aan de krokusvakantie, in principe één keer per gezin, tenzij u 

absoluut een andere kijk heeft. Gescheiden ouders mogen de bevraging sowieso apart invullen. 

We rekenen graag op uw medewerking! 

Dinsdag  draaien w e de  verwarming in de lagere school   geheel naar beneden.  Wat 
extra warme kledij is absoluut aan te raden!  We voorzien ook wel wat activiteiten om ons op te warmen 
natuurlijk…en we gaan ook buiten lesgeven! 

In de kleuterschool warmen we onszelf ‘s morgens op en gaat de verwarming een beetje lager. 

Het gaat om een symbolische actie, maar ook wel om een effectieve actie om de uitstoot te verminderen. We kunnen er 
onze kinderen, de  “toekomst”, maar beter op wijzen! 

Dikke truiendag: dinsdag 11 februari 

Laatste soepdag in de lagere school: 
dinsdag 18 februari.  
Geen soep meer op vijdag21 februari!! 

Met heel veel, vooral HARTELIJKE, dank aan de 
soepscheppende ouders en grootouders! 
Hopelijk kunnen we volgend jaar weer op jullie 
rekenen! 

Vacature administrtatief medewerker WIGO: te vinden op de schoolwebsite, facebook, website gemeente Essen 


