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FEBRUARI 2023 

 

voor dag uur wat? prijs 

 woe 1  Start inschrijvingen °2021 broers, zussen, kids van personeel   

iedereen do 2  Facturen van januari  worden meegegeven  

L1A + L4A vr 3 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L1B + L4B vr 3 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 
 

€3,8  
L6 gratis L6A+L6B+2KTA vr 3 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8/L6 gratis 

L3A + L3B ma 6 13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

L2A + L5A ma 6 13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 
 

€3,8  

L2B + L5B ma 6 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) 
 

€3,8  

L1A + L1B ma 6 13.30-15.25 Sportnamiddag in De Witte Merel  

3KT+L1 (wie inschreef) di 7 16.00-17.00 Multimove sessie 1 in Lindenhof  

L2+L3+L5 woe 8 voormiddag Bibbezoek: bibkaart en zakje meebrengen  

ouders L5+6 woe 8 15.00-19.00 Scholenbeurs in Kontich (Het Halfdiep): voor wie inschreef  

L1+L4+L6 do 9 voormiddag Bibbezoek: bibkaart en zakje meebrengen  

wie bestelde zo 12 8.30-9.30 Ontbijtpakket afhalen/ontvangen  

13 tot en met 17 februari: fietsweek (we oefenen extra op fietsvaardigheid tijdens LO-les): fiets meebrengen 

L6A + L6B ma 13 13.30-15.25 Sportnamiddag in De Witte Merel  

ouders ma 13 vanaf 15.40 Oudercontactavond op afspraak  

3KT+L1 (wie inschreef) di 14 16.00-17.00 Multimove sessie 2 in Lindenhof  

L5+L6 woe 15 9.00 Fietscontrole: breng je fiets mee gratis 

1KTA/1KTC/1KTD woe 15 9.00 Carnavalsfeest in zaal wilgenkatjes: je mag verkleed komen  

2KT+3KT woe 15 9.00 Carnavalsfeest in de turnzaal: je mag verkleed komen  

L1+2+3+4+5+6 vr 17 13.30-15.25 Carnavalstoet en -feest: je mag verkleed naar school komen  

3KTA/B vr 17 14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus) €3,8 

iedereen maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari: krokusvakantie 

1KTA ma 27 8.30 Instapdag voor nieuwe peuters. Welkom Tuur en Sofie.  

iedereen ma 27 8.45 Start Indianenproject   

L5A + L5B ma 27 13.30-15.25 Sportnamiddag in De Witte Merel  

3KT+L1 (wie inschreef) di 28 16.00-17.00 Multimove sessie 3 in Lindenhof  

 
 

Hiep Hiep Hoera…!!! 

 
 dinsdag 7 februari .................... juf Els (1KTC + taalbad kleuters) 
 zondag 19 februari ....................................... Sonja (vrijwilligster) 
 donderdag 23 februari ......................................... juf Cindy (L4A) 
 zaterdag 25 februari  ...................................... juf Tia (zedenleer) 
 
 

 

 

AFSPRAKEN 

Wat zijn goede afspraken? 

Wanneer je met iemand een afspraak maakt, moet 

voor beiden duidelijk zijn wat je afspreekt (eenduidig 

en voor een uitleg vatbaar) en moet de ander zich 

ook kunnen uitspreken (wanneer hij/zij een afspraak 

zo niet wil of anders ziet).  

Als je iets belooft, dan moet je dat ook nakomen.  
“Belofte maakt schuld” luidt het eeuwenoude spreekwoord. 

 



INDIANENPROJECT 
 

Na de krokusvakantie werken alle klassen 2 weken lang rond hetzelfde 
thema. Dit jaar kozen we voor het thema “Indianen”.  
Samen ondergedompeld worden in de Indianenwereld, zorgt voor een toffe 
verbondenheid. We zijn er ook van overtuigd dat de kinderen erg geboeid 
zullen zijn en er veel van zullen opsteken.  
Indianen: wie zijn ze? hoe zien ze eruit? waar leefden/leven ze? wat doen 
ze? wat eten ze? Dat wordt allemaal duidelijk. 
Elk kind en elk personeelslid zal tijdens het project een Indianennaam 
krijgen. Die staat symbool voor de karaktereigenschappen van de persoon. 
Benieuwd hoe je kind zal heten?  
We plannen nog enkele leuke activiteiten die ons helemaal in Indianensfeer 
brengen: 

• We luisteren naar Indianenverhalen in de tipitent.  

• De kinderen van de lagere school leren katapultschieten. 

• De kleuters mogen ponyrijden. 

• We knutselen een klastotempaal. 

• En nog véél meer. 
 
Op onze opendeurdag van zaterdag 11 maart kan je tussen 10u en 13u in alle klassen de resultaten van 
onze projectweken komen bewonderen. Je kan dan ook meedoen aan een leuke fotozoektocht en een mooie 
prijs winnen. 
Wij kijken er alvast enorm naar uit. Ugh! 
 

OVERNACHTEN IN EEN TIPI 

 

We kochten 2 grote tipitenten aan (tweedehands, van een glamping) en zullen die gedurende ons project op 
ons schooldomein plaatsen. 
Overdag gebruiken we die voor workshops. ’s Avonds en ’s nachts willen we die verhuren aan gezinnen die 
eens een nachtje als echte Indianen willen komen overnachten.  
Na afloop van ons project gaan we de tenten doorverkopen aan de hoogst biedende via een soort veiling. 
Op die manier hopen we (een deel van) de aankoopprijs te recupereren. 
In elke tent kunnen maximum 8 personen slapen. Dat mogen ook 2 gezinnen samen zijn.  
Kampeerreglement: 

• Een tent huren kost €25/nacht, ongeacht voor hoeveel 
personen. 

• Maximum 8 personen per tent. 

• Minimum 1 volwassene per tent. 

• Geen lawaai (de buren mogen niet gestoord worden) 

• Je zorgt zelf voor slaapmatjes, -matrassen of -bedjes en 
slaapzakken. 

• De tent is beschikbaar tussen 17.30u en 7.30. 

• We voorzien een sleutel om gebruik te kunnen maken van de 
toiletten. 

• We voorzien een vuurkring en een emmer water.  
Hout moet je zelf meebrengen. 

• Avondmaal voorzie je zelf (of je eet nog thuis). 

• Douchen/wassen en ontbijten moet je wel thuis doen.  
Uiteraard kan het weer spelbreker zijn. Bij slecht weer kan de overnachting niet doorgaan en dan hoef je ook 
niets te betalen. 
Wie zin heeft om te komen kamperen, mag zich aanmelden via mail (directeur@bsdewilg.be) en dan bezorgen 
wij een cally om een nacht te reserveren. Leuk toch? 
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