
Kus en knuffel 
Ze is er… onze boog!! We keken er al een tijdje 
naar uit maar de weergoden stelden ons geduld 
op de proef. Afscheid nemen aan de 
schoolpoort kan voor sommige kinderen wat 
moeilijk zijn: er zijn wat traantjes, ze staan er 
wat onwennig bij. Het liefst willen ze mama of 
papa heel dicht bij zich. Vooral bij onze 
allerkleinsten kan de boog een hulp betekenen 
bij dit ‘loslaten’.  

Kleur op de 
speelplaats 
Niet enkel de boog geeft kleur aan de speelplaats. 
Hier en daar staan felgekleurde vuilnisbakken in 
de vorm van potloden. Niet alleen praktisch en 
leuk, maar ook functioneel: de potloden zijn een 
verzamelpunt voor de peuters en kleuters! Als dat 
niet handig is! Deze week sieren nog 2 extra 
potloden onze speelplaats, met dank aan de 
ouderraad voor de sponsoring!!  

Chocoladekaarting 
U merkt het, nu onze gloednieuwe speelplaats 
een feit is, willen we die uiteraard zo 
aantrekkelijk mogelijk maken: ook nieuwe 
bankjes en andere leuke speeltjes en gadgets 
hopen we in de toekomst aan te schaffen. Alle 
financiële steun is daarom welkom! We hopen 
op een goede kaartenverkoop voor de 
chocoladekaarting. Alvast bedankt voor alle 
steun!! De brief en folder kunt u hier nalezen.  
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WELKOM  AAN… 
K1A: 
Ernest 
Obe 

EEN BLIK VOORUIT… 

12/03  Bibbezoek L3 
15/03  Alles op wieltjes +  
              Monsterstop  
15/03  Chocoladekaarting 
16/03  Chocoladekaarting 
19/03  Leeruitstap 2de graad 
19/03  Toneel K1A 
19/03  Fietsbehendigheid L6 
27/03  Pedagogische werkdag 
29/03  Boekenruilbeurs +  
              Auteurslezing  
29/03  Kinderparlement 
03/04  Meeleefdag peuters 
06/04  Meeleefdag peuters 
08/04  Paasvakantie 
25/04  Ouderraad 
26/04  Kinderparlement 

+ check de kalender op onze 
website!

https://docs.google.com/document/d/1XLeNjVCCS1hJ6xocz84uyvBLHL99YGkn8-zcQjnw8Ls/edit
https://drive.google.com/open?id=10pN7YCS6qQiwXxE1b5PUMOoY_YvK-Eyg
http://posthoorn.be/page.php?id=6
http://posthoorn.be/page.php?id=6
mailto:directie@posthoorn.be
http://www.posthoorn.be
mailto:directie@posthoorn.be
http://www.posthoorn.be


  Afspraken 
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MEDICATIE OP SCHOOL 
Eerst en vooral willen we benadrukken dat, in het belang van andere 
leerlingen en leerkrachten, een zieke leerling het best thuis blijft. Toch kan 
het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen, bv omdat 
de antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat de leerling langdurig 
wordt behandeld, enz. 

Leerkrachten mogen pas medicatie toedienen wanneer u een 
aanvraagformulier liet invullen door de arts, voorzien van een 
stempel. Dit formulier vindt u bij de ouderbrieven op onze website.

JASSEN 
Hoewel de zon zich al liet zien, en we ons bij momenten in de lente 
waanden… zijn de temperaturen toch nog niet van die aard om de 
kinderen zonder jas buiten te laten spelen.  Wel merken we dat er reeds 
kinderen zonder jas naar school kwamen.  

We begrijpen dat een winterjas voor sommige kinderen al te warm 
zal zijn. Mogelijks kan een lichtere jas de overbrugging van winter 
naar lente helpen maken. Uiteraard zullen we bij aangename 
temperaturen toelaten dat de jassen eens aan de kapstok blijven 
hangen. 

VERLOREN VOORWERPEN 
In het vorige krantje deden we een oproep om zoveel mogelijk 
kledingstukken en andere spullen van een naam te voorzien. Zo vinden 
deze zaken makkelijker hun ‘baasje’ terug.  Toch hebben we reeds heel wat 
‘verloren voorwerpen’ in de aanbieding. Alle spullen worden netjes 
bijgehouden. U kunt steeds vragen om even te kijken wanneer uw kind iets 
mist.  

Op regelmatige tijdstippen zullen we een ‘Verloren-spullen-dag’ 
organiseren. Spullen worden uitgestald zodat iedereen de kans krijgt 
om even te kijken. En wie weet … 
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https://drive.google.com/open?id=0B81sIHaKNZtaLXBVcC1XOTFoRWM
https://drive.google.com/open?id=0B81sIHaKNZtaLXBVcC1XOTFoRWM


Wist je datjes 
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OUDERBRIEVEN 
Via ouderbrieven wordt u op de hoogte gebracht van allerlei 
schoolactiviteiten.  Deze worden met uw kind meegegeven en 
worden ook per e-mail verzonden. Is deze brief toch verloren 
gegaan? Je kan deze altijd terugvinden op onze website.  
Brieven die niet meer van toepassing zijn, verdwijnen; dit om 
het overzicht te behouden.  

BLIK OP DE WEEK + POSTHOORN INFORMATIEF 
Wenst u nog snel een blik op de week, dan kan dit via de 
homepage van onze website. Bij ‘Actua’ krijgt u een korte 
weergave van de week.  Eronder kunt u verderklikken naar de 
volledige schoolkalender.  
Helemaal onderaan de pagina- bij ‘posthoorn informatief’ - hebt u 
een overzicht van alle vrije dagen én activiteiten die buiten de 
schooluren vallen.  

IDEEËNBUS 
We vinden het belangrijk dat kinderen betrokken worden bij 
initiatieven die op school worden genomen. We willen 
luisteren naar de signalen die ze ons geven. Op school 
hebben we een ideeënbus. Op die manier krijgen de 
kinderen de kans om hun mening, vraag, idee, … kenbaar te 
maken.  Maandelijks wordt de ideeënbus geledigd door de 
kinderen van het kinderparlement. Wat te lezen staat op de 
briefjes wordt besproken en krijgt zonodig gevolg.  

Maar wist u dat ook u als ouder een ideetje, een vraag, een bedenking,… kan/mag posten in onze 
ideeënbus? Deze hangt naast de zwarte poort. De kinderen van het kinderparlement zullen dit fijn vinden! 
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