
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief januari 2020 
 

 LEUK NIEUWS 

 Met veel vreugde kunnen we jullie meedelen dat we voor onze Warmste 

week-actie maar liefst 1632 euro ophaalden. Hiermee konden we voor 

alle kinderen een week lang vers fruit kopen en werd maar liefst  

1338,6 euro aan het goede doel te geschonken. 

Stibo De Kereltjes schonk ons de groenten voor de lekkere soep.  

Een warme dank aan jullie allemaal  

 We verwelkomen deze maand ook een aantal nieuwe kleuters. Welkom 

aan onze instappertjes van januari, zij komen voor het eerst naar school. 

 De inschrijvingen voor de Quiz zijn gesloten. Helpende handen blijven 

zeker nog welkom. Neem hiervoor even contact op met de ouders van 

de ouderraad kleurdoos.ouderraad@gmail.com of kom eens langs op het 

koffiemoment op woensdagochtend. 

 Het team van STIBO De Kereltjes nodigt de ouders uit op hun 

Nieuwjaarsdrink. Deze gaat door op vrijdag 24 januari 2020. 

 Op 25 januari 2020 is er Nieuwjaarsreceptie in De Welzijnsknoop voor alle 

inwoners van de buurt. Misschien komen we elkaar daar wel tegen. 

 Wil je op een leuke manier meer bewegen samen met je kind of samen 

tijd spenderen? Samen een leuke uitdaging aangaan of samen fit 

worden? Plezier beleven of een sterke band opbouwen? 

Neem dan samen met je kind deel aan het GRATIS Run Daddy Run 

programma, dat bestaat uit 6 (inter)actieve beweegsessies, gegeven 

door een professioneel team van bewegingsexperten van de Universiteit 

Gent! Registreren kan je via https://www.rundaddyrun.be/  

Fit of sportief zijn is dus géén voorwaarde, het is voor iedereen! 

 

 Belangrijk weetjes 
 Infomoment voor ouders met kleuters in K3: de juffen van de onderbouw 

nodigen jullie uit op dinsdag 19 mei 2020 om 18u om hun werking toe te 

lichten. Zo kunnen jullie met voldoende informatie de grote vakantie 
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ingaan. Noteren jullie dit in jullie agenda? Een uitnodiging krijg je later op 

het schooljaar. 

 Schoolraad: er hebben zich geen kandidaten gemeld voor de vrije plaats 

in de schoolraad. Bijgevolg zal deze plaats niet ingenomen worden. 

 Vanuit het brugfigurenproject zal er in de loop van dit schooljaar een 

ouderbevraging gebeuren. 

 Onderaan deze infobrief geven we alvast de planning van januari 2020. 

 

 

VOORRANGSPERIODE INSCHRIJVINGEN BROERS EN ZUSSEN 

GEBOREN IN 2018 

 Wanneer: van 20 - 31 januari 2020 

 Voor wie: broers en zussen van kinderen die nu al op onze school 

ingeschreven zijn, en die geboren zijn in 2018. 

 Vergeet in deze periode niet langs te komen om de inschrijving in orde te 

brengen. Na 31 januari kunnen we deze kinderen niet zomaar met 

voorrang inschrijven. 

 Je maakt best zo snel mogelijk een afspraak om wachttijden te vermijden. 

 

 BELANGRIJKE DATA 

 13/01: oudercontacten voor onderbouw 

 25/01: Kleurdoos QUIZ 

 27/01: oudercontacten kleuterbouw 

 4/02: ouderraad 

 5/02: pedagogische studiedag op school (opvang via STIBO De Kereltjes) 

 19/02: ouderdag 

 24/02 – 28/02: Krokusvakantie (geen school) 

 2/04: ouderraad 

 6/04 – 17/04: Paasvakantie (geen school) 

 1/05: Feest van de arbeid (geen school) 

 19/05: infomoment overgang van K3 naar de onderbouw 

 21/05 – 22/05: Hemelvaart (geen school) 

 1/06 – 2/06: Pinksteren (geen school) 

 6/06: schoolfeest 

 8/06: oudercontacten voor kleuterbouw 

 10/06: pedagogische studiedag op school (opvang via STIBO De Kereltjes) 

 15/06: oudercontacten voor kleuterbouw 

 18/06: ouderraad 

 22/06: oudercontacten voor de lagere school 

 29/06: proclamatie voor K3 en schoolverlaters om 15u30 

 30/06: laatste schooldag + opvang tot 18u 



 

 KALENDER JANUARI 

 

Veranderingen/mededelingen gedurende de maand januari worden op de website 

van de school geplaatst. 

Bekijk zeker ook de foto’s van activiteiten via de website 

https://www.flickr.com/photos/kleurdoos/  

 

   

MA 6 Instapdag voor kleuters 

DI 7 

 

WO 8 onderbouw: zwemmen         

DO 9 middenbouw + bovenbouw: zwemmen      

VR 10 

Kleurdoosplanner 

Oudste klas gaat naar het Designmuseum 

ZA 11   

ZO 12 

 

MA 13 Oudercontacten voor OB (op afspraak)      

DI 14  

WO 15 onderbouw: zwemmen         

DO 16 Samenwerking met De Vijvers en onze oudste kleuters 

VR 17 

 

ZA 18   

ZO 19   

MA 20 
Start voorrangsperiode kinderen geboren in °2018 waarvan al een broer of zus op onze 

school is ingeschreven   

DI 21 

 

WO 22 onderbouw: zwemmen          

https://www.flickr.com/photos/kleurdoos/


 

DO 23 middenbouw + bovenbouw: zwemmen      

VR 24 

In samenwerking met Sint Benedictuspoort Verteltassen voor de kleuters  

 

ZA 25  Kleurdoos QUIZ 

ZO 26   

MA 27 

 

Oudercontacten voor kleuters (op afspraak)     

DI 28 

 

WO 29 onderbouw: zwemmen         

DO 30 Samenwerking met De Vijvers en onze oudste kleuters 

VR 31 Kleurdoos toonmoment 

 

 

 

 

 

 

 WOENSDAG – KOFFIE/THEE-DAG! 

Elke woensdag tussen 8 en 9 uur schenken mama’s en papa’s van de ouderraad 

koffie en thee in de hal van de kleuters, de koffiehoek. Iedereen is welkom! Een 

ontspannend momentje na de ochtenddrukte of voor de start van de werkdag… 

 

Heb je vragen of suggesties, opmerkingen? Laat zeker iets weten! 

 

Onderwijsstraat 10 

9050 Gent 

 

09 231 22 78 

 

kleurdoos@stad.gent 

 

https://scholen.stad.gent/basis/jenaplanschooldekleurdoos 

 

https://www.facebook.com/Kleurdoos/ 
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