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4 februari

Het 
oudercomité 
trakteert!

7 februari

Croquefestijn

11 februari

Dikketruiendag

19 februari

Geheime 
voorlezer

24 – 28 
februari 

krokusvakantie

Dikketruiendag Herinnering:
KLEUTERS & LAGER:

• 4/2: Het oudercomité trakteert

op pannenkoeken.

Vergadering oudercomité om 

19u: iedereen welkom

• 7/2: Croquefestijn

• 11/2: Dikketruiendag

• 14/2 -> 21/2: week tegen pesten

• 14/2: Valentijn

• 19/2: geheime voorlezer

• 24/2 -> 28/2: krokusvakantie

KLEUTERS:

• 4/2: K3: zwemmen

• 5/2: K1A/K2A: naar de brandweer

• 12/2: K1: kleutercontact op school

• 18/2: K3: zwemmen

Nieuwe instappers voor de 

peuterklas:

-> 9u – 10u: openklasmoment

-> 19u – 20u: infoavond

LAGER:

• 4/2: L1 – L2 – L3 – L4: zwemmen

L4 - L5 – L6: leerlingenraad

• 6/2: L2 – L5: tentoonstelling

project gezondheid

L5 gaat voorlezen bij Bambino

• 11/2: L1 – L2 werken rond valentijn

• 13/1: L1 naar de bib

L1 – L4: peertutoring

• 14/2: L1 – L2 – L3 – L4: circus op 

school

• 18/2: L1 – L2 – L3 – L4: zwemmen

Actie tegen pesten

• 19/2: L2 – L5: peertutoring

• 20/2: L3 gaat voorlezen bij Onze

Vriendekes

Op dinsdag 11 februari is het Dikketruiendag en gaan 
onze Wonderwijzertjes ons klimaat opnieuw een 
handje helpen. 

We draaien de verwarming wat minder en doen onze 
dikste trui aan. Gans de dag staat in het teken van dit 
onderwerp.

Ook denken we die dag aan de beestjes op ons 
schooldomein.
De leerlingen van het lager onderwijs gaan samen een 
nieuw insectenhotel bouwen.
De kleuters gaan voor fleurige vogelkastjes zorgen.

Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit op 
school, met hun favoriete sport of in de jeugdbeweging. Maar 
niet altijd. Pesten is nog steeds één van de grootste 
problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Uit onderzoek blijkt dat één kind op vijf in Vlaanderen gepest 
wordt tijdens hun jeugd. Bijna één kind op twintig heeft er 
dagelijks mee te maken. (Cyber)pesten blijft tot op de dag van 
vandaag een hardnekkig probleem.

Maar er is nog meer: ongeveer 1 op 3 Vlaamse jongeren geeft aan 
niet goed in zijn vel te zitten. Jongeren vandaag de dag 
worstelen met hun psychisch welzijn. Wanneer je met die 
jongeren doorpraat, komt pesten vaak als één van de 
factoren naar boven.

Pesten snijdt diep. Zeker voor wie er indringend en voor 
langere tijd mee te maken krijgt. De menselijke en 
maatschappelijke kost loopt dus hoog op.



Hou ons in het oog:
Onze vernieuwde website: www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

Jij komt toch ook?

Kinderen stimuleren om buiten te spelen? Ga zelf mee!

“Mama… mag ik de tablet om een spelletje te spelen?” of 
“Ik heb niks te doen, mam!” zijn uitspraken die voor veel 
ouders wel bekend in de oren klinken. 
Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld dat 
kinderen uit school direct naar buiten gingen om te spelen 
met alle kinderen uit de buurt. 

Dat gebeurt nu steeds minder… Maar hoe kan dat? 
En hoe stimuleren we ouders om hun kinderen meer buiten 
te laten spelen? 
Daar heeft Jantje Beton onderzoek naar gedaan. 
Wil je meer weten? Ontdek het op de website: 
https://www.speelbeweging.nl/kinderen-stimuleren-om-buiten-te-
spelen-ga-zelf-mee/

http://www.bsmeerbeke.be/
https://jantjebeton.nl/
https://www.speelbeweging.nl/kinderen-stimuleren-om-buiten-te-spelen-ga-zelf-mee/

