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Weetje:  

De  Sint was heel tevreden met  het  ingezamelde speelgoed op onze school 

voor de kinderen die het iets minder goed hebben dan wij. 

Een dikke dankjewel voor jullie allemaal ! 



  

 
 

 

Verlofdagen tweede trimester op een rijtje 

• maandag 18 januari  

(facultatieve verlofdag) 

• 13-21 februari (krokusvakantie) 

• woensdag 24 maart (pedagogische studiedag) 

• 3 april—18 april (paasvakantie) 

TONEELWEEKEND 15-16-17  JANUARI 2021 

 

Jammer genoeg kan ons jaarlijks schooltoneel 

niet doorgaan wegens de gekende reden… 

Maar volgend jaar maken we er een heus 

feestweekend van … de 40ste editie ! 



 

 

KALENDER TWEEDE TRIMESTER 
(onder voorbehoud van coronamaatregelen) 



 



 

 

 

 

In de veiligheidsraad van 27 november werd  

beslist dat de zwembaden open kunnen vanaf  

1 december.  Aangezien verschillende klasgroepen 

samen op de bus zitten, wachten we liever nog 

even af tot na de kerstvakantie.  Als de cijfers  

gunstig zijn, gaan we opnieuw zwemmen vanaf  

vrijdag 8 januari 2021  

(op die dag zwemmen L1-2-4-6, K3AB) 

 

NUT VAN FLUORESCERENDE  EN   

REFLECTERENDE KLEDIJ 
Fluorescerende en reflecterende kledij/accessoires maken je beter zichtbaar in het  

verkeer. Ben je te voet of met de fiets, dan zien andere weggebruikers je veel sneller als je  

fluokledij of -accessoires draagt. 

• Overdag vallen fluokleuren meer op dan andere kleuren. 

• In het blauwe licht van het schemerdonker vallen fluohesjes extra goed op. 

• In het donker zorgen de reflecterende gedeeltes ervoor dat je al zichtbaar bent vanop  

      150 meter als er licht op weerkaatst. 

FIETSCONTROLE 

 Elke dag wordt gewerkt om kinderen op weg te helpen 

naar een mooie toekomst.   

Rekenen, lezen, iedereen moet dit kunnen. Maar voor elk 

kind is de situatie anders en sommige kinderen hebben 

nood aan extra ondersteuning bij zijn / haar taken.  

Via de Rode Kruis-afdeling van Lochristi kan de school re-

kenen op extra ondersteuning.   

Wil jij ook graag helpen?  Dan kan je - afhankelijk van jouw 

agenda  - elke week gedurende een uurtje tijdens of na de 

lessen met een kind aan de slag.  Er wordt uiteraard reke-

ning gehouden met de Covid-maatregelen die voor een 

veilige omgeving moeten zorgen. 

Interesse of wens je nog wat extra informatie? Dan kan je 

terecht bij de coördinator van het Brugfigurenproject . 

per mail: socialehulpverlening@lochristi.rodekruis.be  

of per telefoon: 0473/37 18 38  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORSTELLING LEERLINGENRAAD 

Schooljaar 2020-2021 

 

DATA OUDERCOMITE 
dinsdag 19/01/21   

maandag 08/03/21 

L1      ARSEN     EN        ELLA  L2  JANNE       EN      ODHINN  

L3      LISA         EN      HANNE  L4    LEX         EN       ELLA  

L5    GEIKE            EN           CHLOÊ  L6    OLIVIER      EN       LUCAS  


