
 

 

 

         

 

Vrijdag is het nationale pyjamadag, iedereen komt in Pyjama naar 

Het Eiland omdat we kinderen die langdurig ziek zijn en niet naar 

school kunnen gaan een hart onder de riem willen steken.  

Hierdoor tonen we ook onze steun aan bednet. Een organisatie die 

ervoor zorgt dat kinderen die tijdelijk niet naar school kunnen gaan de 

les live kunnen blijven volgen van thuis uit. 

VRIJDAG 15 MAART MOET JE DUS GEEN KLEREN KLAAR 

LEGGEN VOOR JE KIND(EREN), ZE MOGEN IN PYJAMA NAAR 

SCHOOL KOMEN. Ook het team zal aanwezig zijn in pyjama! 

 

 

OPGELET 20 MAART is het pedagogische studiedag en doen we 

met zijn allen mee met de grote staking van het onderwijs! Zie 

bijgevoegde informatieve brief hierover. 

De stibo zal open zijn voor kinderen van 2,5 tot 8 jaar. 

Gelieve bijgevoegde brief af te geven en je kindje hiervoor in te 

schrijven. Voor de andere kinderen is er die dag geen school! 

 
 

 

 
 
 

Aan alle ouders die zaterdag kwamen helpen klussen 
een dikke merci van het volledige team! 
 

 

  

In de kijker 

 
          13 maart 2019 
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 Vrijdag 15 maart zullen er korte onderbrekingen zijn in 

onze telefoonlijn door werken die ze uitvoeren door onze 

verhuis. Het is dus mogelijk dat we iets moeilijker 

telefonisch te bereiken zijn. 

 Donderdag 21 maart gaan we met de hele school op 

uitstap naar het Natuurmuseum van Brussel.  

De kinderen die nog niet zindelijk zijn en nood hebben 

aan een middagdutje blijven op school bij Het stibo. 

 (Die dag zal de lagere school verhuist worden naar het 

nieuwe gebouw.) 

Kom op tijd naar school, we verwachten iedereen 
om 8u20.    

 

Wat breng je mee: 

Lunchpakket – boterhammen en drinkflesje met 
water 

 

Beperk onnodige doosjes, en zorg voor een lichte rugzak 
waar alles in zit.  

 

De kleuters zullen alles wegsteken in de caddy. 

Naamteken de brooddoos en drinkfles goed aub. 

We zijn terug op school om 15u45 

 

 

 Bij deze eilandpost vind je een aftelkalender, zo heb je 

een overzicht van wat er allemaal staat te gebeuren de 

komende weken en kan je met je kind aftellen naar de 

verhuis, spannende en leuke tijden hebben wij in het 

verschiet… 

 

Praktische info 
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Vrijdag 15 maart 

Pyjamadag 

Het ouderontbijt van de stibo is uitgesteld, de nieuwe datum 

wordt nog doorgegeven. 

 

Woensdag 20 maart 

Pedagogische studiedag en staking – geen school 

Wel opvang door het Stibo van 2,5 tot 8 jaar, gelieve in te 

schrijven hiervoor! 

 

Donderdag 21 maart 

Uitstap naar het natuurmuseum 

IEDEREEN BRENGT EEN LUNCHPAKKET MEE! 

Verhuis van het lager naar het nieuwe gebouw 

 

Woensdag 27 maart 

Verhuis van het Stibo en de kleuterklassen 

De kleuters bezoeken de 

nieuwe school 

 

SAVE THE DATE 

 

Zaterdag 27 april  

BRUNCH,  

SCHOOLFEEST  

FEESTELIJKE OPENING 

VAN HET NIEUWE 

SCHOOLGEBOUW.  

 

 

Kalender 
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Beste ouder, 
 

Op woensdag 20 maart 2019 is het PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
voor de school.  
 
STIBO Pagadderke is wel open. (enkel voor kleuters en lager 
t.e.m 2de studiejaar) 
 

Indien u opvang wenst voor die dag, gelieve u via dit briefje in te 
schrijven voor dinsdag 19 maart. Af geven aan de begeleidster 
Laila, Sofie, Naïma of Hasna. 
 
 

Naam van je kind(eren) 
 
………………………………………………………………..... 
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