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Vlaamse week tegen pesten 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paaseierenverkoop  
 

Voor het derde jaar op rij verkopen wij, in samenwerking met  

de ouderraad, lekkere paaseitjes. 

De kinderen krijgen hierover later nog een brief mee naar  

huis. Donderdag, 4 april worden de paaseitjes meegegeven.  

Begin alvast jullie vrienden en familie hiervoor warm te maken! 

 

Nieuwsbrief februari 2019 

Van 22 februari tot en met 1 maart is het de Vlaamse Week tegen Pesten.  

STIP IT roept iedereen op om 4 stippen op de hand te zetten om te tonen dat 

we pesten niet oké vinden... Het is een soort van antipestvirus. Hoe meer 

mensen ze op hun handen hebben, hoe sneller het virus zich verspreidt.  

Wat betekenen deze 4 stippen?

 

Ook onze school doet mee! In alle klassen van de lagere school zal dit thema 

aandacht krijgen. Gedurende die week zal ook het Pestlied weerklinken. 

Omdat wij een goed gevoel bij de kinderen belangrijk vinden! 

 

 

Winter  

 

Winter. Je ziet weer de 

bomen  

door het bos, en dit licht  

is geen licht maar inzicht:  

er is niets nieuws  

zonder de zon. 

En toch is ook de nacht 

niet  

uitzichtloos, zolang er 

sneeuw ligt  

is het nooit volledig 

duister, nee,  
er is de klaarte van een 

soort geloof  

dat het nooit helemaal 

donker wordt.  
Zolang er sneeuw ligt is 

er hoop.  

 

Herman de Coninck 

 



Dikketruiendag 2019: Smeer je kuiten in voor het klimaat! 
 

Te koud? Te nat? Te veel wind? Komaan! Voor de 15e editie van Dikketruiendag, 

op dinsdag, 12 februari, zetten we dit keer eens niet onze chauffage wat lager. 

Dit deden we noodgedwongen al in het eerste trimester, toen de gasketel het in 

de bovenbouw begaf…Nee, deze keer zetten wij de fietsers op kop. Als 

Vlaanderen massaal de fiets neemt, dan daalt de uitstoot van CO2 en andere 

schadelijke stoffen en is er ook minder lawaai. Je komt monter en ontspannen 

toe op het werk of op school. Vaarwel aan zorgen over een parkeerplaats! Je 

spaart flink wat centjes, en fietsen is gezond. 

Omdat wij ook ons steentje willen bijdragen, organiseren wij die dag een heuse wandel- 

en trapdag! We roepen iedereen op om zoveel mogelijk te voet of met de fiets, step, 

skeelers,… naar school te komen. Wie van ver komt en toch zijn/haar goede wil wil 

laten zien, kan eventueel parkeren aan de kerk en al stappend of trappend tot aan de 

school komen en terug. Wie het ziet zitten, mag gerust zijn/haar fiets wat pimpen! Wie 

meedoet, krijgt alvast een beloning! Verdere info volgt via een brief. 

 

Tafeltennistornooi 
 
Met het 5de lj trokken we met enkele vrijwilligers op dinsdagnamiddag 15 januari naar het tafeltennistornooi in 

Ooigem. Dankzij het vervoer van enkele vrijwilligers kwamen wij tijdig en veilig aan. Dank u wel! 

 

De tafeltennisclub van Wielsbeke had alle tafels uitgezet en stak 

een heus tornooi in elkaar. We speelden tegen het  

6de lj van Ooigem en konden goed ons mannetje staan. In de les 

bewegingsopvoeding werden we voorbereid. Naast het 

inoefenen van tafeltennis (oog-hand-coördinatie) kwamen er 

nog veel andere doelstellingen aan bod.  

Leren winnen en verliezen is een grote opdracht. Samenwerken 

met anderen en de juiste omgangsnormen hanteren was voor 

sommige kinderen niet altijd evident.  

Wij waren blij dat we een extra voormiddag konden sporten! 

 

Sneeuwpret 

 

De eerste sneeuw…. Superleuk voor de kinderen!!! 

 

De eerste kleuterklas trok naar de ijspiste in Gullegem 

om te ijsglibberen☺ ! 

 
De derde kleuterklas maakte zelf sneeuw met 

scheerschuim en bloem! 

  

 

 

En om het ook veilig te houden voor 

oprijdende auto’s kwam de papa van 

Isolde en Arthur Verstraete spontaan 

onze parking vrijmaken! Nogmaals 

bedankt hiervoor!!! 

 

  

  



Kalender februari 
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