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Op onze school loopt de poëzie-

week als een trein. 

• Elke klas krijgt een gedicht dat 

in stukken is geknipt. Het is aan 

de klas om het gedicht te puz-

zelen. Het gepuzzelde gedicht 

komt aan de klasdeur. Even la-

ter komt ernaast het originele 

gedicht. 

• Per graad bouwen we verder 

aan een gedicht vertrekkende 

vanuit belangrijke woorden 

van het gedicht. De leerlingen 

kiezen er één woord uit en ver-

zinnen er een zin mee. Die ge-

dichten hangen we op. Daar-

naast komt het originele ge-

dicht. 

Meer info op: https://

www.poezieweek.com/school/  

Op vrijdag was het de dag van de directeur. 
Wat een verrassing hadden de leerlingen 
gemaakt in de hal van de school! 

DANK JULLIE VAN HARTE VOOR DE LIEVE AAPJES, 

DE KLEURRIJKE VOGELS EN DE VELE KAARTJES EN 

TEKENINGEN! 

https://www.poezieweek.com/school/
https://www.poezieweek.com/school/


Inschrijvingen peuters zonder voorrang.  

Ken jij ouders met een kindje geboren in 

2018? Hebben ze nog geen kinderen op 

school? Wil je ze op de hoogte brengen van 

onze info-avond en digitale aanmelding? 

Belangrijke data  

Vormsel 2020: zaterdag 25 april om 14 uur 

Eerste communie 2020: zondag 31 mei  om 10.15 

 

 

Is jouw peuter geboren in 2018? 
Wil je je kind graag inschr i jven bi j  ons 

op school?  
Kom naar onze infoavond op  

  maandag 3  februar i  2020  om 19.30   

Digitaal inschrijven 
 

Vanaf nu kunt u uw kind enkel digitaal in-
schrijven. Digitaal aanmelden maakt kam-
peren de dag voor de officiële inschrijfda-
tum overbodig. Met de keuze voor één ge-

zamenlijk aanmeldpunt komt er ook een 
einde aan dubbele inschrijvingen en artifici-
ële wachtlijsten en de bijhorende chaos en 

stress. 

Omwille van materiële omstandigheden, 

infrastructuur en veiligheid, kunnen wij  

vanaf schooljaar 2014-15  

slechts 50 leerlingen 

 per geboortejaar toelaten. 
Door deze maatregel proberen we de kwa-

liteit van ons onderwijs borg te stellen. 

Alle info over digitaal aanmelden vind je op onze website 

https://www.derevinze.be/je-kind-inschrijven  

Of rechtstreeks op 

https://aan.melden.be/  

Let op! Het digitaal platform komt maar online vanaf 

maandag 2 maart om 9.00!! 

https://www.derevinze.be/je-kind-inschrijven
https://aan.melden.be/


 



Datum klas activiteit Prijs in 
euro 

Ma 3 Nieuwe ouders Infoavond nieuwe peuters 19.30  

Di 4 2 Bib met bus 1,2 

 6 Bib   

 4 Zwemmen 2,2 

Wo 5 Allen Einde koekenverkoop!  

    

Ma 10—vrij 14 Allen Week van de doorlichting  

Di 11 4 Zwemmen 2,2 

 Kl 3 Cc De Brouckère: Kom wel– 4hoog (mét bus) 5+1.2 

Do 13 4A—4C Kinderboerderij  

Vrij 14 4B Kinderboerderij  

Za 15 Allen Folkavond  

    

Ma 17—vrij 21 Lager Vreemde talenweek  

Ma 17 Lager Bosgalm niet vrij! Geen warm voor lager!  

Di 18 5 Zwemmen 2,2 

Do 20 Peuters Kennismaking  

 Allen Meegeven koeken  

    

Za 22—1 maart Allen Krokusvakantie  
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