
 

 

 

GVBS De Dames 

Wij laten uw kind groeien... 
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DE WAFELVERKOOP van dit jaar is ten einde. De bestellingen worden geleverd op 26 en 27 maart.  De opbrengst 

wordt gebruikt om onze school verder te digitaliseren.  

DE STILLE RUIMTE werd uitgerust met een grote, degelijke mat waarop de kinderen in klasgroep, tijdens de 

voorbewaking of tijdens de middagpauze rustig kunnen lezen of spelletjes spelen. De inrichting en het gebruik ervan 

worden nog verder uitgebreid. 

HET NIEUWE SANITAIR is intussen helemaal in gebruik genomen. Vanaf nu beschikken we over aparte meisjes- en 

jongenstoiletten en een doucheruimte. 

DE FIETSWEKEN vinden plaats van maandag 9 maart t.e.m. vrijdag 20 maart. De verkeersweken verlopen van 

maandag 20 april tot donderdag 30 april. Wij zijn blij met alle hulp. Indien u een handje wil helpen bij de activiteiten, 

dan mag u juf Sandra even aanspreken. 

HET WINTERFEEST werd een gezellig schoolfeest en was een plezier voor klein en groot! Dank aan iedereen die een 

steentje bijdroeg om van dit feest een TOPPER te maken! 

FLUO Nog tot aan de paasvakante zijn alle kinderen verplicht om met een fluohesje naar school te komen. Nieuw of 

groter hesje nodig? Aan te kopen in het secretariaat voor €3  op maandag en donderdag tot 16.00 uur of ‘s morgens van 

08.15 tot 08.25 uur. Dit bedrag komt op de factuur. 

PAASPAGINA Vanaf 5 maart staat onze paaspagina boordevol liedjes, spelletjes, oefeningen, filmpjes e.d. online. Ga 

zeker een kijkje nemen! www.basisschooldedames.be  (oefenhoekje) 

AFSLUITMOMENT Alle ouders, grootouders, tantes en nonkels, …  welkom op de paasafsluiting op vrijdag 3 april vanaf 

15.00 uur. Ook paashazen en kuikens zijn welkom!  

http://www.basisschooldedames.be/


 

 

OP DE KALENDER 

MAART 

5 maart   KS: toneeltje jeugdboekenmaand 
   LS klas 4: dansen in de opera 
   LS klas 4: vakantiesalon Vlaamse provincies 
6 maart   LS klas 4: vakantiesalon Waalse provincies 
   LS 2B: Rots- & watertraining 
   KS OKC zitdans 
 
9 maart   LS: jeugdboekenmaand gezamenlijk moment 
   Start fietsweken 
10 maart  KS OKC woonzorgcentrum 
   KS en LS 14.00 uur kijkdag en infomoment 
   KS en LS 19.00 uur kijkavond 
11 maart  KS Kleine Scholier 4 
   LS trefbaltornooi Kleine Jacob 
12 maart  KS OK naar Zoo 
   LS 4B activiteit woonzorgcentrum 
13 maart  LS klas 5 en 6: workshop ‘Stemmenrovers’ in bib 
   LS 2B: Rots- & watertraining 
 
16 maart  LS: jeugdboekenmaand gezamenlijk moment 
   KS JK: bezoek van bewoners woonzorgcentrum 
19 maart  KS ‘Ik pen’ toneel 
   KS OKD bezoek woonzorgcentrum 
20 maart  LS 2B: Rots- & watertraining 
 
23 maart  LS: jeugdboekenmaand gezamenlijk moment 
   KS en LS: wisselmoment 1e leerjaar en OK 
24 maart  KS OKC: bezoek woonzorgcentrum 
25 maart  LS klas 4 stuurvaardigheid 
26 maart  LS oversteekexamen 
27 maart  LS Rapport 3 

LS klas 1 Plopsa Indoor 
LS 4A cupcakes maken in woonzorgcentrum 
LS 2B: Rots- & watertraining 
 

30 maart  LS: jeugdboekenmaand gezamenlijk moment 
 
APRIL 
2 april   LS klas 2 bezoek imker 
3 april    KS en LS klas 1 paaseitjes rapen 

LS klas 2 bezoek imker 
   LS klas 3 en 4: Alles met de bal 
   KS en LS 15.00 uur gezellige trimesterafsluiting 
 
4 t.e.m. 19 april  paasvakantie 
 
20 april   KS + LS start verkeersweek 
   KS instapdag 
21 april   LS klas 2: Uitstap landschap Ranst 
23 april   KS en LS klasfoto’s 
24 april    LS klas 2B zitdans 
 
28 april   KS ‘Ik pen’ toneel 
29 april   Pedagogische studiedag: VRIJAF! 
30 april   KS + LS Goed gevoeldag   
   LS workshop Stadsmagazijn 
 
MEI 
1 mei   GEEN school! 
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