
 

Nieuwsbrief ouders 
Februari  2021 
 
 
 

Op 14 januari 2021  werd  Floris geboren. 
Floris is de zoon van Andy en Nel en kleine broer van Elias( K1) , Kobe,     
Ward, Jasper en Lowie.   
Wij wensen hen van harte proficiat ! 

 
 
 
 

Maandplanning :  
 
Dinsdag 2 februari 2021  
Vm : juf Sarah Beckers : navorming Godsdienst , opvang klas : juf Nancy  
Vm : juf Heidi : kleuterparticipatie , opvang klas : juf Annelies  
 
Woensdag 3 februari  2021 
Pedagogische studiedag prioritaire nascholing begrijpend lezen 
Onze leerlingen hebben een dagje vrij !  
 
Maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 februari  
Week van Carnaval : week van de kleurtjes  
 
D.w.z. dat je kind elke dag verkleed naar school mag komen .  Elke dag in een andere kleur. 
Maandag  8/02: blauw 
Dinsdag 9/02: geel  
Woensdag 10/02: rood  
Donderdag 11/02: groen  
Vrijdag 12/02: alle kleuren van de regenboog  
 
Er worden dit jaar geen hotdogs aangeboden aan onze leerlingen en er wordt ook geen   
carnavalstoet georganiseerd o.w.v. Corona. 
 
Woensdag 10 februari  2021  
Kennismakingsdag voor nieuwe kleuters.  
Ken je iemand die graag een kijkje neemt in onze school ? Eerst een afspraak maken via mail 
of telefonisch en dan spreken we een tijdstip af om jullie te ontvangen.  
 
 
 

http://www.denhulst.be/


 

Maandag 15 t.e.m. vrijdag 19 februari 2021 
Krokusvakantie  
 
 
Maandag 22 februari 2021 
Hopsakee voor K1, K2 en K3  
Onze kleuters zullen deze dag veel tijd doorbrengen in de gymzaal. Het is aangeraden om hen 
van sportieve kledij te voorzien.  
 
•Er worden in de turnzaal  4 speelhoeken opgesteld: fietsbehendigheid, zintuiglijke 
vaardigheden, psychomotoriek en evenwicht. 
•De kleuters experimenteren vrij in de speelhoeken met de materialen.  
•Samen met de juf/ meester gaan de kleuters op ontdekkingstocht om kennis te maken met 
de diverse materialen.  
•De activiteit start met een beweegoefening op muziek.  
 
 

 

Nog nieuws dat we graag met jullie delen :  

 
- Zwemmen is nog steeds uitgesteld o.w.v. Corona.  Na de krokusvakantie bekijken we 

de situatie opnieuw.  
 

- Neem  af en toe een kijkje op onze website www.denhulst.be of op onze Fb-pagina ! 
Ook daar vind je informatie , nieuwsberichten, …. 

 
 
 
 

- TROOPER  
Vergeet onze school niet bij de aankoop van jullie online aankopen.  

 
 

Met vriendelijke groeten  
 
Directie en leerkrachten   

 

http://www.denhulst.be/

