
 

Nieuwsbrief ouders 
Maart 2022 
 
 

Maandplanning :  
 
Dinsdag 8 maart  2022 
Kip Kato en haar kleuters : K2 en K3 ( reeds gecommuniceerd via mail in smartschool)  
Theater 3de graad : Dummies. De voorstelling start om 10.30u. De bus pikt de leerlingen op 

omstreeks 10.00u. Onkosten worden op de schoolrekening vermeld.  

 
Woensdag 9 maart 2022 
Navorming ( kleuterdag) : juf Lesley 
De kleuters van juf Lesley worden opgevangen door juf Heidi en juf Annelies.  
 
Vrijdag 11 maart 2022 
 
Vrijdag 11 maart 2022 is het de Nationale Pyjamadag van Bednet. En onze 
school doet mee. Dit jaar staan  we stil bij de leuke momenten die je beleeft op 
school. Want dankzij Bednet zijn zieke kinderen mee met  de les, maar ook met 
al de rest.  

Daarom mogen de leerlingen op Pyjamadag in pyjama of onesie naar school 
komen. Door mee te doen  steunen we alle zieke kinderen en maken we 
Bednet mee bekend.  

De klasfoto in pyjama willen we graag posten op de sociale media van de school.   

Bent u niet akkoord? Verwittig dan a.u.b. tijdig de klasleerkracht.   

P.S. Hebt u vragen over deze ludieke actie?   

 pyjamadag@bednet.be • www.bednet.be/pyjamadag  
 
6de leerjaar brengt een bezoekje aan KSD ( VM)  
Vervoer wordt geregeld door KSD.  
Best dat onze zesdeklassers hun pyjama meebrengen naar school zodat ze deze in de 
namiddag aan kunnen doen.  
 
Maandag 14 maart 2022 
Zwemmen 3, 4,5 en 6  
Ouderraad vergadering ( 21.00u )  
 
Dinsdag 15 maart 2022 
Theater K1 : Ollie Trollie en mannetje lampenkap 
De voorstelling start om 13.30u. De bus pikt de kleuters op omstreeks 13.00u. Onkosten 

worden op de schoolrekening vermeld.  

http://www.denhulst.be/


 

Woensdag 16 maart 2022 
Pedagogische studiedag. De leerlingen hebben een vrije dag. Onze leerkrachten gaan aan de 
slag met verwerking IDP-toetsen en Koala.  
 
 
Vrijdag 18 maart 2022 
Koffiestop ( onder voorbehoud)  Kan enkel doorgaan als de richtlijnen het toelaten dat we 
iedereen binnen mogen ontvangen.  
 
Zondag 20 maart 2022 
Dag van het geluk. 
 
 
 
 
 
 
Verkoop ontbijtmanden ouderraad. Vergeet niet om tijdig je bestelling te plaatsen.  

 
Dinsdag 22 maart 2022 
Theater K2-K3 : Kom wel !  
De voorstelling start om 13.30u. De bus pikt de kleuters op omstreeks 13.00u. Onkosten 

worden op de schoolrekening vermeld.  

 
Donderdag 24 maart 2022 
Deze dag worden onze leerkrachten (KS en LS) de hele dag gecoacht ter ondersteuning van 
het tweejarig traject dat we volgen i.v.m. begrijpend lezen.  
 
Maandag 28 maart 2022 
Zwemmen 1,2,5 en 6 
 
Vrijdag 1 april 2022 
Verrassingsdag voor onze leerlingen om zo op een fijne, samenhorende, ontspannen manier 
onze vakantie in te zetten.  
 

Nog nieuws dat we graag met jullie delen :  

- Bedankt aan allen die aanwezig waren op onze gedichtenwandeling. Met de centjes 
die we verdiend hebben, kunnen we de partytafels en de soepketels (die we 
aankochten voor deze dag ) bekostigen.  

 

 



 

- Op zondag 20 maart 2022 organiseert ouderraad Den Hulst een ontbijtactie waar je 
thuis van kan genieten. 
Bestellen kan via de website van de school. (www.denhulst.be) , door het scannen van 
de QR-code op de affiche of door het invullen van de papieren versie die werd 
meegegeven met de gezinsoudsten op vrijdag voor de krokusvakantie! 
 

 
 

- Nieuwsbrieven en andere briefjes worden steeds bewaard in smartschool. Je kan deze 
vinden door te klikken op de gele map ( nieuwsbrieven ouders)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.denhulst.be/


 

Onder het mapje communicatie vind je dan alle brieven terug.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zwemmen wordt vanaf nu opnieuw gestart.  
 
 

- Neem  je af en toe een kijkje op onze website www.denhulst.be of op onze Fb-pagina ! 
( delen van activiteiten die we plaatsen mag !  ) 

 
- TROOPER  

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

Met vriendelijke groeten  
 
Directie en leerkrachten   

 

http://www.denhulst.be/

