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8 januari

L1 – L2 – L3:
gezond 
ontbijt

15 januari

Kleuters: 
gezond 
ontbijt

22 januari

L4 – L5 – L6:
gezond 
ontbijt

29 januari

Pedagogische 
studiedag

= geen school

30 januari

Wereld-
gedichtendag

EHBO op school Herinnering:
KLEUTERS & LAGER:

• 6/1 -> 17/1: project gezondheid

• 7/1: integratie K3-L1: relaxatie

• 10/1: fluofuif

• 29/1: geen school

• 30/1: wereldgedichtendag

KLEUTERS:

• 7/1: K3: zwemmen

• 15/1: gezond ontbijt

• 16/1: K1 – K2 – K3: kleuterkriebel

• 21/1: K3: zwemmen

P – K1 – K2: toneel Click

• 22/1: K3 naar het ziekenhuis

LAGER:

• 7/1: L1 – L2 – L3 – L4: zwemmen

L4 – L5 – L6: leerlingenraad

• 8/1: L1 – L2 – L3: gezond ontbijt

• 10/1: L1 – L4: peertutoring

• 15/1: L3 gaat voorlezen bij Tati

• 16/1: L1 naar de bib

• 21/1: L1 – L2 – L3 – L4: zwemmen

• 22/1: L4 – L5 – L6: gezond ontbijt

• 23/1: L3 – L6: peertutoring

• 24/1: L5 gaat voorlezen bij

Schanulleke

De herfst is in het land

Onze nieuwe website

Net voor de kerstvakantie ging onze nieuwe website online.
Ga hem zeker bekijken en ontdek nog sneller onze komende activiteiten: 

www.bsmeerbeke.be

Van 06/01 tot 17/01 loopt ons project Fit en gezond. 

We werken rond gezonde voeding, beweging, hygiëne, fit 
zijn en hulp bieden. 

We verwelkomen dan ook Lucie en Tom, 2 vrijwilligers van 
het Rode Kruis, op onze school. Ze komen ons vertellen en 
tonen hoe we iemand in nood kunnen redden, iemand 
kunnen verzorgen en hoe we hulp kunnen inroepen. 

We krijgen dan ook de kans om een kijkje te nemen in de 
mobiele hulppost. 

We kijken alvast uit naar hun komst, want hun lessen zijn 
steeds interessant en boeiend. Onze wonderwijzertjes 
steken er heel wat van op.

http://www.bsmeerbeke.be/


Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

Beweeg jij mee?


