
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Lummen, 1 februari 2019 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s),  
 
Hieronder vinden jullie alle informatie over de geplande activiteiten voor de maand februari. 
 

 
Maandag 4 februari – project bibliotheek 
De leerlingen van het zesde leerjaar nemen maandag deel 
aan een project van de bibliotheek van Lummen. In het 
kader van de Week van de Poëzie zullen zij een lezing 
bijwonen van Patrick Bernauw. Bernauw is o.a. de auteur 
van de historische jeugdroman “In het teken van de ram” en 
hij schreef ook een aantal theaterstukken voor de jeugd. 
 

 
Woensdag 6 februari – Pedagogische studiedag  
 
 
Maandag 11 februari – Rollebolle  
De kleuters van juf Lieve kunnen zich maandag uitleven tijdens het jaarlijkse Rollebolle-
evenement van de gemeentelijke sportdienst. Meer informatie hierover volgt in de weekbrief. 
 
 
Dinsdag 12 februari – Dikketruiendag 
Op dinsdag zetten we de verwarmingen in onze 
school een paar graden lager. Op die manier 
willen we – als MOS-school – ons steentje 
bijdragen aan het milieu. Dit jaar staat de 
Dikketruiendag in het teken van de fiets. 
Immers, als je met de fiets naar school komt, 
zorg je niet alleen voor minder CO2-uitstoot, 
maar help je ook het file- en parkeerprobleem 
aan de schoolpoort oplossen. Volg het 
voorbeeld van Klimaat-Flandrien Frank 
Deboosere en kom met de fiets naar school. We 
willen deze actie ook koppelen aan de Dag op Wieltjes. Zorg er dus voor dat je kleine spruit 
lekker warm is ingeduffeld en al rollend naar school komt. Voor de opwarming en de ambiance 
zorgen de juffen!  
 



 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 13 februari – Verteltheater Guy Daniëls  
Net als vorig jaar zet Guy Daniëls ook dit schooljaar 
zijn verteltent op in onze school. Meester Guy neemt 
de kleuters en de leerlingen van de eerste graad mee 
op reis naar zijn “actief-meespeel-verteltheater”, 
terwijl de leerlingen van de tweede en de derde 
graad meer te weten komen over de manier waarop 
een kinderboek tot stand komt.  
 
 
Woensdag 20 februari – Proefdag + Europaspel 
Woensdag kunnen de kleutertjes die instappen na de krokusvakantie 
een dagje komen meespelen met de muizen en de poezen van juf Sara. 
De kinderen staan te popelen om hun nieuwe klasgenootjes rond te 
leiden in hun klasje.  

 

 
Diezelfde dag leren de leerlingen van het 
vijfde leerjaar Europa beter kennen tijdens het Europaspel in de 
bib. Aan de hand van boeken en spelletjes leren ze gericht 
informatie opzoeken over verschillende Europese landen. 
 

 
Donderdag 28 februari – Oudercontact 
Op donderdag 28 februari vindt het tweede 
oudercontact van het schooljaar plaats. Ouders 
zullen door de leerkrachten worden uitgenodigd 
voor een gesprek. Hebt u geen uitnodiging 
ontvangen en wenst u toch een overleg, gelieve dan 
de klasleerkracht aan te spreken en een afspraak te 
maken. Op vrijdag krijgen de kinderen hun rapport 
mee naar huis.  
 
 
Zwemparcours – zwembad Lummen 
In het kader van de Lummense Zwemweek kunnen de leerlingen van de lagere school op 
maandag 4 en maandag 11 februari deelnemen aan een speciaal voor hen ingericht 
zwemparcours. Om die reden zal de zwemregeling van onze school wat aangepast worden. 
 

Zwemmen eerste graad: 
Maandag 04/02 + 18/02 + 25/02 
 
Zwemmen tweede + derde graad: 
Maandag 11/02 
 



 

 

 

 

 

 

 

Bibliotheekbezoek: 
Donderdag 7 en donderdag 28 februari brengen we een bezoek aan de bib. Breng dus zeker 
je boeken mee! 
 
 
 
Maandag 25 februari tot vrijdag 1 maart – carnaval 
 
 
Dit schooljaar maken we van de week vóór de 
krokusvakantie een knotsgekke week. Hoe die er precies zal 
uitzien en wat we allemaal in petto hebben, moet nog even 
een verrassing blijven. Jullie worden hiervan tijdig op de 
hoogte gebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Woensdag 6 februari  
Pedagogische studiedag 


