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PRIKBORD februari 2018
Het schoolteam van de OLV Basisschool nodigt
jullie vriendelijk uit op de jaarlijkse

RESTAURANTDAG

Zaterdag 3 maart 2018
Den egger, Scherpenheuvel

11.30 tot 14 uur

16.30 tot 19.30 uur

De opbrengst gaat integraal naar projecten en materialen voor al onze kinderen.
We hopen jullie zeker te m ogen begroeten !!!!

De ouderraad dankt alle wandelaars die aanwezig waren tijdens de sterrenwandeling. Met
meer dan 270 wandelaars was het een echt succes! De winnaar van de selfie-wedstrijd zal
persoonlijk gecontacteerd worden. Tot volgend jaar! Sfeerfoto's op
http://www.ouderraadscherpenheuvel.be/

Jaarthema “ Op zoek naar schatten… dwars door alles heen!”

Maandtips

►(Ks) Roepen en tieren is niet altijd fijn… . Soms moet je heel rustig zijn!!!
(Ls) Fruit niet op?!? Het restant gaat in mijn fruitdoosje mee naar huis.
Anti-pesttip ► Kies KLEUR TEGEN PESTEN ‘ ZIEN – HOREN – DOEN!’
1 do

Instapdag voor nieuwe kleuters

Welkom!
Kinderauteur Guy Daniëls zet z’n grote verteltent op in onze kleuterschool.

Ks

2 vr

Ks Ls

START WEEK TEGEN PESTEN ( zie infobrief)
2 tem 9 februari
De derdeklassers vieren ‘Lichtmis’ met de traditionele pannenkoeken! Mmmm
Soepdag► Tomatengroentesoep

3 za
4 zo
5 ma
Ls

Soepdag►Kippecrèmesoep met balletjes
Sport na school 1ste graad

6 di

Dikke truiendag
Ks Ls

7 wo

Ks Ls

Gekke dierendag ( crea-dag voor 5 jarigen en eerste leerjaar)
9.15 → 3A 12.30 → 3B Havermoutkoekjes bakken te Diest
Aangekondigde brandevacuatieoefening voor kleuterschool en lagere school
Zwemmen 2de 4de 6de leerjaar te Aarschot
Fruitdag► Witte druiven
Vm► De zesdeklassers maken kennis met de moni’s die mee naar Zwitserland gaan.
Nm►In kader van doorstroming en oriëntering bezoeken de zesdeklassers de doe-beurs te Leuven

8 do

20 uur► Ouderraad in de refter van onze lagere school

Ks Ls

9 vr

Ks Ls

Carnavalsfeest en smullen van hotdogs ( merci ouderraad!)

10 za
11 zo

KROKUSVAKANTIE van maandag 12 februari tem zondag 18 februari
19 ma

Instapdag voor nieuwe kleuters

Welkom!
KsLs

20 di

21 wo

Ks Ls
Ks Ls

Soepdag► Kippenbouillonsoep met balletjes
Sport na school tweede graad
13.30► Schoolvoorstelling voor onze instappers + eerste kleuterklas
“Visjes in m ijn neus”
Zwemmen voor 1ste 3de en 5de leerjaar
Fruitdag►Banaan

22 do
23 vr

Koffiestop (meer info volgt)

Ks Ls

24 za
25 zo
26 ma
Ls

Soepdag►Tomatenbasilicumsoep met lettertjes
Sport na school eerste graad

27 di

Schoolraad in het leraarslokaal van de lagere school
Atittuderapport voor de leerlingen van de lagere school

28 wo

Ks Ls

Fruitdag mandora

