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Project ‘ GROENE SPEELPLAATS’ 
 
Het thema van Dikketruiendag (zie hieronder) nemen wij  
meteen letterlijk!  
Onlangs werd op onze kleine speelplaats een Lindeboom geplant in 

een grote bloembak. Dit kadert in een totaalproject die wij dankzij de 

steun van het oudercomité voor de nieuwe speeltoestellen en de 

steun van Cera voor de vergroening konden realiseren!  

Wat is de bedoeling? 

Wij willen van onze speelplaats geen grijze, stenige vlakte maken, 
maar een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders, met aandacht 

voor groen. Een gevarieerde speelplaats is bevorderlijk voor de 
fysieke, mentale en sociale gezondheid van de kinderen. Ze nodigt uit 
tot bewegen, biedt kansen om tot rust te komen en stimuleert sociale 

interactie. 
De plantenbak met boom zorgt ervoor dat de kinderen in contact komen met educatieve elementen 

zoals groeiprocessen gedurende de diverse seizoenen alsook met de zorg voor de natuur. 

Op deze manier zorgden wij voor een kindvriendelijke en groene speelplaats met een 
speelcombinatie voor de kleuters en een rustgevend hoekje met klein speeltoestel en zitbankje voor 

de allerkleinsten. 
Zo zetten wij kinderen aan tot bewegen, experimenteren, grenzen verleggen, sociale vaardigheden 

ontwikkelen en creëren wij geborgenheid en veiligheid voor de allerkleinsten. 

 
Met zo’n 400.000 vennoten is Cera de grootste coöperatie van 
België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, 
bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle 
projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en 
welzijn. 
Ook jij kunt deel uitmaken van Cera! Check www.cera.coop 
 

Nieuwsbrief februari 2020 

http://www.cera.coop/


 

 

  Vlaamse week tegen pesten 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

WIST JE DAT…. 
- wij op onze school een afdeling hebben 

van de academie voor Woord, Art’Iz? 

- sedert dit schooljaar Art’Iz er ook is voor 

kinderen vanaf 6 jaar (eerste leerjaar)? 

- de initiatiecursus Woord, dus voor kinderen 

van eerste en tweede leerjaar, 

momenteel doorgaat op 

donderdagavond, aansluitend na school? 

- de kinderen binnenkort meer info hierover 

zullen meekrijgen via een folder van de 

academie, waarbij je de kans zal krijgen 

om de kinderen in te schrijven. 

- wij op zoek zijn naar reservekledij (vooral 

joggingbroekjes) voor de kleuters.  

 

Doe mee van 14 tot 21 februari 2020! 
Ook in 2020 organiseert Tumult met Kies Kleur tegen Pesten de Vlaamse Week tegen Pesten. Samen 

roepen we opnieuw op als school mee een vuist te maken. Een vuist met stippen, als het even kan! Alle 
info vind je op kieskleurtegenpesten.be/de-week. 
 

Wat betekenen de vier stippen ook alweer? 
 

 
 

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! 
 
 Paaseierenverkoop  
 
Voor het vierde jaar op rij verkopen wij, in 
samenwerking met de ouderraad, lekkere 

paaseitjes om allerlei activiteiten te 
sponsoren, zoals zwemmen, schoolreis,…. 
De kinderen krijgen hierover later nog een 

brief mee naar huis.  
Donderdag, 2 april worden de paaseitjes 

meegegeven. Begin alvast al jullie 
vrienden en familie hiervoor warm te 

maken! 

 
 
 
 

DIKKE TRUIENDAG – 11 februari 2020 
 
Dikketruiendag is een jaarlijkse, symbolische actie.  Het 

thema van Dikketruiendag 2020 is ‘Breng leven in je tuin! - 
meer biodiversiteit helpt het klimaat'.  Als er te veel 
planten en dieren uitsterven, dan spreken we van een 

(groot) verlies aan biodiversiteit.  Daardoor raakt het 
klimaat helemaal uit balans.  Om dat te vermijden 

brengen we leven in en rond de speelplaats en 
onze school.   
 

 
  

https://www.kieskleurtegenpesten.be/
https://kieskleurtegenpesten.be/de-week


 

 

 

Kalender februari 
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