
 

Nieuwsbrief ouders 
Februari  2022 
 
 

Maandplanning :  
 
Dinsdag 1 februari 2022 
Rapporten LS worden meegegeven naar huis.  
 
Woensdag 2 februari  2022 
Contactmoment K1 op school.  
In normale omstandigheden worden de kleuters van de eerste kleuterklas (°2018) samen 
met hun ouders uitgenodigd op het CLB voor hun eerste contactmoment.  
 
Omwille van covid hebben we de richtlijn gekregen om de kleuters op school te zien. Ouders 
krijgen natuurlijk de kans om toch samen met hun kind naar het CLB te komen indien ze dit 
wensen en/of vragen te stellen via telefoon of beeldbellen. 
 
De verpleegkundige doet het onderzoek  en zal de kleuters wegen, meten, verzicht op 
afstand, gehoor (indien nodig) nakijken.  
 
 
Maandag 7 februari  
Vergadering ouderraad 21.00u  
 
Zondag 20  februari  
Gedichtenwandeling. Allen van harte welkom ! ( Brief hierover werd meegegeven aan onze 
gezinsoudsten op donderdag 27/01)   
 
Maandag 21 t.e.m vrijdag 25 februari 2022 
Carnavalsweek , info hierover volgt nog !  
 
Vrijdag  25 februari 2022 
Hopsakee voor K1, K2 , K3 en eerste graad 
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.  
 

http://www.denhulst.be/


 

Maandag 28  februari 2022 
Start van de Krokusvakantie  

 

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.  
- Ook de geplande sportdagen en toneeluitstappen op verplaatsing gaan niet door 

o.w.v. Corona.  
 

- 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/

