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Beste ouders,
Lichtmis is het feest dat we vieren op 2 februari, 40 dagen na de
geboorte van Jezus. Jezus krijgt zijn opdracht in de tempel.
Het is een traditie dat er deze dag pannenkoeken of wafels worden
gebakken. Onze ouderraad zette ook dit jaar deze jaarlijkse
gewoonte verder. Meer dan 1300 wafels werden gebakken in onze
turnzaal. Alle kinderen van onze school mochten ervan smullen.
Hartelijk dank (groot)ouders voor deze heerlijke tractatie!
Freddy Baeyens, directeur

WinterW
onder
WinterWonder
onder-Wandeling
Jassen aan, stapschoenen aan ...
klaar voor de WinterWonderwandeling?!
Zondag 19 februari is het zover, een
nieuwe WinterWonderWandeling
georganiseerd door de ouderraad.
Start voorzien tussen 13.30u en
14.30u op De Kleuterkouter, vestiging
J. Billiartplein 2.

FAMILIENIEUWS
Hoera! Een baby!

Arthur, kleinzoon van juf Lieve (1L)
Silas, kleinzoon van Dirk De Schepper (ICTcoördinator)
Cézanne, dochter van Juf Karen (2C)

We leven mee met het overlijden van ...
De heer Willy Smet, schoonvader van Anic Beirens (poetsvrouw)
De heer Antoine D’Heer, grootvader van Milan D’Heer (3K)
Mevr. Juliette Van De Voorde, moeder van Gina Verschraegen (CLBmedewerker)
De heer André De Backer, oud-directeur De Zonnewijzer
Oma van Simona-Jane Cools (3K)

K ALENDER
02/2: zwemmen voor 3A-6A (8.30), 3B-6B (9.00) en 3C-6C (9.30)
07/2: experimenteerdagen voor 5L in OLVI-PX / toneel Pinocchio voor 2L in de Wiek (14.00)
09/2: zwemmen voor 3A-1A (8.30), 3B-1B (9.00) en 3C-6C (9.30)
15/2: SVS - tussen 4 vuren voor 3L en 4L
16/2: zwemmen voor 3A-1C (8.30), 3B-1D (9.00) en 3C (9.30)
17/2: koutkring in de Kouterkerk (13.15) / dikketruiendag
19/2: winterwonderwandeling van ouderraad
21/2: kleuterkring Cederlaan (8.30)
22/2: perioderapport 3 en oudercontact (16.00-19.00)
23/2: zwemmen voor 3A-1A (8.30), 3B-1B (9.00) en 3C (9.30)
24/2: carnaval (namiddag)
ma 27/2 t.e.m. zo 5/3: krokusvakantie

“In de koutkring van 20 januari schitterden al onze sprookjesfiguren van het eerste leerjaar. Met muziek, dans en drama

KOUTKRING: samen school maken, elkaar ontmoeten,
zich uiten, genieten, ...

brachten ze Klein Duimpje, Hansje en Grietje, Sneeuwwitje en
Roodkapje tot leven in het sprookjesbos.”

SFEERBEELDEN
Net als vele leerlingen
gingen zelfs enkele ouders
van ‘t Cederlaantje
creatief aan de slag met een
gedicht op gedichtendag.
Meer foto’s op de website!

Het waren lekkere weken in de
spetter- (2K) en de rakkerklas
(3K). We leerden nieuwe smaken
kennen en vonden het bereiden
van gerechten net zo lekker als
het opeten.
We hadden een echt restaurant
in de klas. Met keuken-en zaalpersoneel & klanten.
In de poppenhoek konden we ons optutten om op
restaurant te gaan.

De derde kleuterklassen op bezoek in het eerste
leerjaar met wensen en hun nieuwjaarsbrief.

DIKKETRUIEND
AG
DIKKETRUIENDAG
In onze school besteden we aandacht aan het
leefmilieu van nu en morgen.
Door menselijke activiteit komt te veel CO2 in de
atmosfeer en begint het poolijs op de Noord- en
Zuidpool te smelten, stijgt de zeespiegel en
verandert ons klimaat.
Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, moeten
we vooral naar onnodig energiegebruik kijken. We
verbruiken energie om goederen te produceren en
te transporteren, huizen te verwarmen, wagens,
vrachtwagens en vliegtuigen in omloop te brengen,
Hé doe mee, want ...
een beetje minder ...
maakt ons veel
gezinder!

De prijswinnaars, Kloddenlopers en Moerenlopers
met een mooie opbrengst van 1800 euro dankzij de
fruitactie en kaartenverkoop!

al onze elektrische apparaten te doen functioneren,
alles te verlichten en nog zoveel meer.
We willen als MOS-school wat zorgzamer leren
omspringen met ons energieverbruik. Is het allemaal
echt wel nodig, kan het niet anders?
Daarom zal onze school op vrijdag 17 februari 2017
ingaan op de oproep van het Departement
Leefmilieu, Natuur & Energie van de Vlaamse overheid
om deel te nemen aan ‘Dikketruiendag’ en actie
ondernemen tegen de opwarming van de aarde en het
smelten van het poolijs. Daarom is de slogan dit jaar
‘Hou het poolijs koel!’.
Op deze dag zullen onze leerlingen nog meer dan
anders nadenken over ZORGZAAM OMGAAN MET
ENERGIE!

