
 

Nieuwsbrief ouders 
Maart 2021- april 2021( t.e.m. Paasvakantie)  
 
 

 

Maandplanning :  
 
Donderdag 4 maart  2021  
Contactmoment medisch schooltoezicht 2KS  
 
Vrijdag 12 maart   2021 
Pyjamadag  
Op vrijdag 12 maart viert Bednet de 6de editie van De Nationale Pyjamadag. Dit jaar met een heel 
bijzonder thema: dromen. Want ook zieke leerlingen hebben dromen en die maken ze van thuis uit 
waar, door mee te blijven met de les, en al de rest. Kom jij op Pyjamadag naar school verkleed in 
pyjama én je droomberoep? Zo maken we er samen een onvergetelijk pyjamafeest van. 

 
Maandag 15 maart 2021 
Facultatieve Vrije Dag voor onze leerlingen én hun leerkrachten ! 
 
 
Vrijdag 19 maart 2021 
Online Zoomsessie L6 met de eerstejaars van KSD  
 
Woensdag 24 maart 2021  
Kijkdag voor nieuwe kleuters in de kleuterschool  ( wordt owv Corona na de schooluren 
ingepland, reserveren kan via mail of telefonisch)  
 
Donderdag 25 maart  2021 

Strapdag  

We moedigen iedereen aan  zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te komen.  

Mèt helm en fluovestje, WOW jij bent supercool.  

Kom je noodgedwongen toch met de auto, rij rustig, draag dan zeker je gordel en parkeer zodanig dat 

het veilig blijft voor de STRAPPERS (stappers en trappers) 
 
Op  donderdag 25 en vrijdag 26 maart 2021 oefenen we op school op een behendigheidsparcours met 
de fiets dus vragen we aan de kinderen die dagen om met de fiets te komen . 
 

Vrijdag 26 maart   2021 

Strapdag  

 
Maandag 29  maart   2021 

Start Boekenweek ( info volgt nog)   

 
 

http://www.denhulst.be/


 

Woensdag 31  maart   2021 

Pedagogische Studiedag!  

De leerlingen hebben een vrije dag. De leerkrachten werken vandaag de projectweek van Stem’mige 

beroepen uit dat zal plaatsvinden vanaf 26 april ( KS en LS) 

 

Vrijdag 2 april  2021 

Afsluiten boekenweek ( info volgt)  

 

Zondag 4 april  2021 

Pasen  

 

Maandag 5 t.e.m. vrijdag 18 april 2021  
Paasvakantie  

 

 

 

Nog nieuws dat we graag met jullie delen :  

 
- Zwemmen is nog steeds uitgesteld o.w.v. Corona.  Na de paasvakantie 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.  
 

- Zeeklassers die maandelijks betalen. Vergeet niet om je betaling tijdig te doen!  
 

 
 

Met vriendelijke groeten  
 
Directie en leerkrachten   

 

http://www.denhulst.be/

