
 

Beste ouders, 

 

Schoolvisie & huiswerk voor ouders 
Bij aanvang van het nieuwe jaar stonden 

meester Marc en meester Jurgen met een 

huiswerkje voor jullie klaar. 

We vonden het immers belangrijk om jullie 

mee te betrekken bij het uitschrijven en 

vormgeven van een nieuwe, hedendaagse 

visietekst voor onze school. 

De reacties waren massaal!!!  

Langs deze weg willen we jullie dan ook 

hartelijk danken om hier gehoor aan te 

geven.  Ook dit is samen school te maken. 

 

In de ‘woordwolk’ vinden jullie reeds een eerste verwerking van jullie gegevens.  

Hoe groter het woord, hoe vaker dit woord werd aangeduid door jullie. 

 

Dikke Truiendag wordt #iktrekhetmijaan 
Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan want wat we 

kunnen doen voor het klimaat, gaat verder dan een dikke 

trui aantrekken en de verwarming lager zetten.  Stijgende 

energieprijzen, lange periodes van droogte, 

overstromingen… tonen ons dat we het anders moeten 

aanpakken.  Steeds meer mensen zetten zich daarom in 

voor een gezonder klimaat.  En dat mag gezien worden! 
 

Op donderdag 9 februari nemen we als school opnieuw 

deel aan de “Dikke Truiendag” en zetten ook wij de verwarming op school (nog) 

wat lager.  

De verwarming met één graad verminderen, bespaart 6% energie en CO².  Niet 

één dag per jaar, maar het hele jaar door! 

 

Vrije dag 3 februari 2023 

Op 3 februari 2023 hebben wij een facultatieve vrije dag. Er is in school geen 

opvang voorzien. 
 

Studiedag 8 februari 2023 
Op 8 februari organiseren we voor ons kleuterteam een pedagogische studiedag 

omtrent “Rijke gesprekken met kinderen”. Het is die dag geen lesdag. 
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Opendeurdagen voor de jongsten kleuters 

Op 9 februari houdt juf Tinne een opendeurtje voor ouders die voor hun kleutertje 

een leuke school zoeken.  Deze gaat door tussen 11u00 en 12u00 in Het Mijltje.  

Op 15 februari doet juf Tinneke dit in de Beunt ook tussen 9u30 en 10u30.  

Diezelfde dag kunnen de ouders met hun kleutertje ook een kijkje komen nemen 

in de Stationsstraat bij juf Kristel tussen 11u00 en 12u00.  Op die dagen kunnen 

de kleuters ook ingeschreven worden.  We roepen onze ouders op om hiervoor 

reclame te maken. 

 

Carnaval 
In de week van 13 februari zullen onze kleuterklassen wel feestklassen lijken.  We 

vieren de hele week Carnaval met op woensdag 15 februari een heus 

Carnavalsfeest. 

 

Brunch 5 maart 
Op zondag 5 maart 2023 organiseren onze leerkrachten van Het Mijltje een leuke 

brunch.  Iedereen, ook van de andere vestigingen, kan zich inschrijven via de link 

van de QR -code hiernaast.  De brunch gaat door in de feestzaal in de 

Stationsstraat Duffel en inschrijven kan nog tot 15 februari. Allen daarheen! 

 

Belangrijke data 
 

3 februari + 8 februari: Geen lesdagen 

9 februari: Dikke truiendag + opendeurtje Mijltje 

15 februari: Opendeurtjes in Beunt en Stationsstraat 

15 februari: Carnavalsfeest in de drie vestigingen 

Van 18 tot 26 februari: Krokusvakantie 

 5 maart: Brunch Mijltje  

 


