
 

 

 

 
 

Nieuwsbrief februari 2020 
 

 Belangrijk weetjes 
 Is je kind dit schooljaar meegegaan op zee- of bosklas? Dan kan je via je 

mutualiteit een tussenkomst aanvragen. Breng het document mee naar 

school, zodat we het voor jou in orde kunnen brengen. 

 We merken de laatste tijd dat steeds meer kinderen te laat zijn op school. 

Hierdoor missen ze de start van de dag en wordt de klaswerking ook wel 

verstoord. We vragen aan alle ouders om hier extra aandacht aan te 

besteden. We verwachten de kinderen om 8u15 op school zodat de 

eerste activiteit om 8u20 kan beginnen. 

 Eind februari starten de sportlesjes weer. Voor meer info kan je terecht bij 

Esra, onze brugfiguur. 

 Heb je na het Kerstontbijt nog een schotel op school achter gelaten? Wij 

verzamelden deze voor jullie op de vensterbank ter hoogte van het 

bureau van Cathy en Sophie.  

 Vanaf half februari wisselen de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf 

(Lut) en de STIBO (An) van job. 

 

 

BOUWPROJECT DE KLEURDOOS – DE KERELTJES: 

INFOMOMENT 

 Wanneer: donderdag 20 februari, 19u30 

 Voor wie: ouders, buurtbewoners, buurtpartners 

 Locatie wordt ons later nog doorgegeven 

 We hebben nog geen flyer of affiche ontvangen, maar delen deze met 

jullie op de website en de FB-pagina van zodra we ze hebben. 

 

 BELANGRIJKE DATA 

 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 FEBRUARI 

Veranderingen/mededelingen gedurende de maand februari 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 3 

bovenbouw : uitstap protestantse kerk 

Instapdag peutertjes  

DI 4 Ouderraad           

WO 5 

Pedagogische studiedag op school (opvang via STIBO De Kereltjes) 

  

DO 6 

Middenbouw + bovenbouw: zwemmen     

  

VR 7 
 

ZA 8   

ZO 9  

MA 10 Bovenbouw : uitstap katholieke kerk      

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


 

DI 11  

WO 12 onderbouw: zwemmen         

DO 13 Uitstap naar de Vijvers  

VR 14  

ZA 15   

ZO 16   

 

MA  17 Bovenbouw : uitstap moskee  

DI 18  

WO 19 

onderbouw: zwemmen   

 

 

middenbouw : namiddag MOEV tussen vier vuren toernooi  

 

Ouderdag: we kijken er naar uit jullie te zien in de klassen   

   

DO 20 

middenbouw + bovenbouw: zwemmen      

 

Infomoment bouwproject (19u30) 

VR 21 Kleurdoosmoment   

ZA 22  

ZO 23   

MA 24 

 

Krokusvakantie     

DI 25 Krokusvakantie  

WO 26 
Krokusvakantie          

DO 27 Krokusvakantie  

VR 28 Krokusvakantie  ZA 

ZAT 29  ZO 

 

 



 

  



 

 

 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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