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NIEUWSBRIEF 

   

 
    

 

 

 

                                           februari 
 

Van harte welkom aan onze nieuwkomers:  

Na de kerstvakantie startten Fenne, Jarne, Victoria in de Lindenlaan en Arianne op Tervenen. 
 

Geboortes: 

Rune, broer van Arne Dierkens (1KOb)  

Yolien, zus van Yelena (2-3KOc) en Yasmijn (2-3KOa) Van Tomme 

Van harte proficiat! 
 

Snoeiwerken in de Lindenlaan – tijdelijke parkeerverboden op laterale wegen:  

Van de dienst ‘communicatie’ van de gemeente Evergem ontvingen we volgende mail: 
 

“In de Lindenlaan dienen de bomen gesnoeid te worden langs beide parallelwegen, langsheen de 

hoofdweg. De werken worden in verschillende fasen uitgevoerd, vanaf maandag 3 tot en met 

dinsdag 18 februari. 
 

Tijdens de werken geldt er een parkeerverbod in de strook waarin de werken 

aan de gang zijn (de parkeerplaatsen tussen de bomen). De werken worden in 

verschillende fasen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de hinder voor de 

bewoners en handelaars zo beperkt mogelijk blijft. De werken vinden plaats op 

de laterale wegen van de Lindenlaan:  

 aan de kant met de oneven huisnummers op 3, 4, 6, 7 en 10 februari 

 aan de kant met de even huisnummers op 11, 13, 14, 17 en 18 februari.” 
 

Sterzingen 4de  leerjaar:   

Eénieder die zijn/haar steentje bijgedragen heeft bij het sterzingen is, nogmaals, van harte 

bedankt! Er was een mooie opbrengst van € 824,39!  
 

Damiaanactie: 

De actie bracht deze keer de mooie som van € 1915 op … met dank aan alle 

kinderen, sympathisanten, de kinderen van 5A in het bijzonder en jufr. Katrien! 

 

 

 

 

 

 

 



2 

VRIJ  ONDERWIJS  =  HRTELIJK ONDERWIJS 

1 februari:  

Voor alle scholen is 1 februari 2014 een 

belangrijke datum! Op basis van het aantal 

ingeschreven leerlingen (die 2,5 jaar en 

meer zijn) op dat moment, worden het 

lestijdenpakket en de werkingstoelagen 

bepaald voor het  schooljaar 2014-2015.  

Dikke-truiendag op vrijdag 14 februari: 

THEMA 2014 

‘Word CO2 speurder!’ zet ons 

aan om verder te kijken dan 

de CO2-uitstoot als gevolg van 

verwarming, verlichting en 

transport. Ook de productie 

van alle spulletjes die we in 

huis halen zorgt voor een 

grote CO2-uitstoot. Vandaar 

dat het (truffel)varken op de 

affiche op zoek is naar 

voorwerpen in een jeugdkamer die een 

grote CO2-uitstoot veroorzaakten bij de 

vervaardiging.  
 

Op school draaien we die dag de 

verwarming een stuk lager. Wij willen 

aantonen dat op die manier en met een 

dikke trui aan er heel wat energie kan 

bespaard worden! 

 

 

 

 

 

 

                        zaterdag 26 april: 

      feest op school! 

 

 FEBRUARI  

Z1   

Z2   

M3 teldag / instap kleuters   

D4   

W5 
de kinderen hebben vrijaf 

ER WORDT OPVANG VOORZIEN! 
 

D6 

6de: fietsbehendigheid 

5de (groep 2): medisch onderzoek 

1ste-2de-3de: verhaal-namiddag (deel 3) 

wk6 

V7 

RAPPORT 3 

19.30 uur: gymzaal Lindenlaan: quiz van 

 het oudercomité 

 

Z8   

Z9 

komende week : oudercontacten 

komende week: het 6de werkt rond het 

thema: ‘Lol zonder alcohol’ 

 

M10 
5de (groep 3): medisch onderzoek 
schoolhoofd naar informatienamiddag 

 

D11 5de + 6de: auteurslezing: Frank Pollet  

W12 FRUITDAG  

D13 

6de: fietsbehendigheid 

2de: auteurslezing: Reine De Pelseneer 

6de: politiebezoek i.v.m. ‘Lol zonder alcohol’ 

1ste-2de-3de: verhaal-namiddag (slot) 

wk7 

V14 Dikke-Truiendag  

Z15   

Z16   

M17 2de: sportweek  

D18 
4de-5de-6de: verhaal-namiddag (deel 1) 

2de: sportweek 
 

W19 FRUITDAG                     2de: sportweek  

D20 

3de: fietsbehendigheid 

3de: auteurslezing: Siska Goeminne 

4de-5de-6de: verhaal-namiddag (deel 2) 

2de: sportweek 

6de: oudercontact 
schoolhoofd naar informatiedag 

wk8 

V21 
2de: sportweek 
schoolhoofd naar informatiedag 

 

Z22   

Z23   

M24   

D25 

5de: VM: leeruitstap 

5B: oudercontact 

19.30 uur: schoolraad 

 

W26 FRUITDAG  

D27 
3de: fietsbehendigheid 

4de-5de-6de: verhaal-namiddag (deel 3) 
wk9 

V28 

carnaval (met verrassing van het 

  oudercomité) 

4de-5de-6de: verhaal-namiddag: film (slot) 

 


