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Beste ouders, grootouders 

 

- Op 9 februari zijn jullie allemaal welkom om de carnavalstoet van de centrumschool doorheen 

   Haacht dorp te bewonderen om 11.00 uur. 

- Onze musical vindt wel plaats in De Don Bosco school in de Stationsstraat, maar in tegenstelling tot  

   eerder gemaild, NIET in de middenschool, wel in de gebouwen van het TSO/BSO. 

- Dank aan alle ouders die de pizza-actie steunden. Daarmee zullen we onze kinderen extra  

   ontwikkelingsmaterialen  aanbieden. 

- Dinsdag 6 februari doen wij mee aan de dikke truiendag. De verwarming wordt een graadje lager   

  gezet. De kinderen passen dan best hun kleding aan. 

- Op woensdag 28 februari is er een vrije dag voor de kinderen. De leerkrachten hebben een  

   pedagogische studiedag in het Don Bosco onderwijscentrum. Daar wordt het nieuwe leerplankader  

   “ ZILL”  (Zin in leren, Zin in leven) voorgesteld. De volgende drie schooljaren zal dit kader geleidelijk  

   aan in onze school geïmplementeerd worden. 

- Onze ouderraad houdt zijn jaarlijkse quiz op 3 februari. Grote dank  aan deze ouders voor al hun 

   steunende initiatieven. 

- Het leerkrachtenteam van L4-L5-L6 zat recent even samen rond het onderlinge taalgebruik  en  

  gedrag tegenover elkaar, van de leerlingen.  Dit taalgebruik vinden we niet steeds passend. De  

  leerkrachten plannen een groepsaanpak, waarbij het goede gedrag en fijn taalgebruik op een  

  positieve manier, in klasverband,   beloond wordt.  Ongepast gedrag  of  grof taalgebruik van een  

  individuele leerling wordt nog wel individueel aangepakt. Met dank aan meester Jan voor de tip ! 

 

  Voor iedereen een fijne krokusvakantie 

  Het schoolteam 



Februari 2018 

Do 1 Instapdatum KS 
LS : viering in de kerk ter ere van de Don Boscodag 
K3B- K3A: Workshop klankdruppels ( op school ) 
L5-L6: Schaatsen in Heist Op Den Berg ( vertrek 10,45 uur ) HANDSCHOENEN MEEBRENGEN  

Vrij 2 Week tegen pesten ! 
Afhalen pizza- pasta in het kloostergebouw vanaf 13,30 uur – 16,30 uur 
Broodjes 
L5B medisch onderzoek ( VM ) 

Za 3 Week tegen pesten 
Godly Play in Don Bosco ( 16,00 – 17,30 uur ) 
Quiz ouderraad  

Zo 4 Week tegen pesten 
Kindvriendelijke viering om 11,00 uur 
 

Ma 5 Week tegen pesten 

Di 6 Week tegen pesten 
Dikke truiendag 
L6A- L6B – L5A – L5B : Sessie veilig internetgebruik  

Wo 7 Week tegen pesten 
L6A- L6B : infosessie : naar het eerste middelbaar ( door CLB ) 

Do 8 Week tegen pesten 
Ouderraad om 20,00 uur 

Vrij 9 Week tegen pesten 
CARNAVAL OP SCHOOL : stoet tussen 11,00- 11,30 uur  

Za 10 Start krokusvakantie 

Zo 11 Krokusvakantie 
Godly Play in Don Bosco : 09,15 – 11,00 uur 

Ma 12 Krokusvakantie 

Di 13 Krokusvakantie 

Wo 14 Krokusvakantie 

Do 15 Krokusvakantie 

Vrij 16 Krokusvakantie 

Za 17 Krokusvakantie 

Zo 18 Krokusvakantie 

Ma 19 Instap KS 

Di 20  

Wo 21  

Do 22 L4A- L4B : workshop bib  ( VM ) 
K3- L1 : integratiemoment   

Vrij 23 L2-L3-L4 : zwemmen 

Za 24 OPEN DEUR VOOR  KS voor de instappertjes EN voor de  kleuters die volgend jaar naar L1 gaan. 
tussen 10,00 – 12,00 uur.  Locatie: op school in de klassen. 

Zo 25  

Ma 26  

Di 27  

wo 28 Pedagogische studiedag : de leerlingen hebben een vrije dag 
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