
            Kalender  
Nieuwsbrief Binnenhof 

februari 2019 

01/02  Instap nieuwe peuters.  

04/02  Vrije dag : opvang mits inschrijving ! 

05/02 13.00 

16.30 

Uitleg theorie fietsexamen L6A 

Personeelsvergadering lager—geen studie 

06/02  

10.30 

Fruit—en groentendag 

Forum 4—5—6 

07/02 13.00 

16.30 

Uitleg theorie fietsexamen L6B 

Personeelsvergadering kleuter 

08/02  

19.00 

Laatste dag indienen tevredenheidsenquête 

Voorbereiding vormsel 

11/02  

17.30 -19.00 

LAATSTE DAG ONTBIJTEN. 

Opendeuravond met rondleidingen in Binnenhof en 

Charles Cappellestraat voor nieuwe peuters °2017 

12/02 16.15 

17.00 

Schoolraad 

Voorbereiding vormsel 

13/02  Fruit—en groentendag 

L6 Child Focus 

17/02  ONTBIJTEN 

19/02 10.30 

17.30—19.00 

Concert CC De Steiger voor 4—5—6 

Opendeuravond met rondleidingen in Binnenhof en 

Charles Cappellestraat voor nieuwe peuters °2017 

20/02  Fruit—en groentendag 

21/02 

 

VM PTI@work voor L5 

L6 Uit de bol. 

22/02  

NM 

Start week tegen pesten op Ketnet. 

L6 naar college 

25/02  Week van de evaluaties en oudergesprekken(K1, K2 

en K3) kleuter. 

26/2  L6 bezoek naar Sijos. 

27/02  Fruit—en groentendag 

Carnaval op school in de CC 

28/02 8.30 

13.00 

 

Jarigen februari  CC 

Jarigen februari GL 

Workshop water L5 



Nieuws van de vriendenkring ! 

De volgende actie van de vriendenkring is 
terug “de ontbijten”. De 20ste en laatste keer. 

Dit op zondag 17 februari. Naar jaarlijkse 
gewoonte verdelen we een goed gevuld 
ontbijtpakket voor de prijs van 6 euro. (met 
veel leuke gadgets ) 

Halen we terug de kaap van 1500 ontbijten? 

We gaan ervoor !! 

We hebben vele helpende handen nodig voor 
de verdeling van die ontbijten. Wie de zondag 
een handje wil helpen, kan contact opnemen 
met de voorzitster Kim Louagie: 
louwagiek@hotmail.com of  met de school. 
056/51.29.05. 

Inschrijvingen geboortejaar 2017. 

Op 15 februari krijgen de broers en zussen van de kinderen van de school voorrang om in te 
schrijven. Dringend afspraak maken met de directeur. 

Daarna volgen de nieuwe kleuters vanaf donderdag 18 maart.  

Op maandag 11 februari en dinsdag 19 februari opendeuravonden op beide scholen. School open van 
17.30 tot 19.00. 
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