
 

 

 

KALENDER 2e TRIMESTER (deel 1) 
ALLE DATA ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DE LOPENDE 

CORONAMAATREGELEN 

10/01/2022 

ZWEMMEN L1-2-4 

INSTAPDAG – we verwelkomen 3 nieuwe peutertjes! 

 

11/01/2022 

OUDERCOMITÉ (normaal online) 

 

19/01/2022 

UITGESTELD RAPPORT 2 + OUDERCONTACT LS 

 

24/01/2022 

ZWEMMEN L1-2-4 

 

26/01/2022 

TONEEL L1-2 (ov) 

 

03/02/2022 

OUDERCOMITÉ (normaal online) 

 

04/02/2022 

VRIJAF 

 

ZATERDAG EN ZONDAG 05-06/02/2022 

EETFESTIJN OUDERCOMITÉ  

(meer info volgt nog) 

 

07/02/2022 

ZWEMMEN L1-2-4 

 

ZONDAG 20/02/2022 

KLEUTERNAMIDDAG 

 

21-25/02/2022 

WEEK TEGEN PESTEN 

 

21/02/2022 

ZWEMMEN L1-2-4 

 

23/02/2022 

RAPPORT 3 + OUDERCONTACTEN LS  

 

25/02/2022 

CARNAVAL 

 

26/02 – 05/03/2022 

SKIVAKANTIE L5-6  

 

Ma 28/02 t.e.m. zon 06/03/2022 

KROKUSVAKANTIE 

 ‘t OPEN LUIKJE 

EDITIE 2 – DECEMER 2021  

 

VBS ’t LUIKERTJE  

Nijverseelstraat 131, 1745 Opwijk 

 

 

 

 

 
           https://www.facebook.com/tluikertje.be/ 

 SINT 
 

Op 10 november was het zover: Sint – Maarten. Oscaar had 

ons verteld dat de Sint een beetje depri was en vroeg of wij 

hem niet een beetje konden opvrolijken. 

 

’s Ochtends kwam Sint en Piet aan, maar doordat Sint in 

een rolstoel zat, speelde hij zelf voor paard met 2 

kokosnoten. Dat was grappig, maar tegelijkertijd intriest. 

 

Onze kinderen zetten hun beste beentje voor. 

Per groepje kwamen de klassen langs in de turnzaal en 

gaven hun beste performance. We zagen onze goede heilige 

man altijd beter en beter worden.  

 

De Sint en zijn goede vriend hadden lekkers bij voor 

iedereen. Ook werden de kinderen per klas overladen met 

leuk speel- en werkgerief. In de lagere school hadden ze 

zelfs speelgoedbakken voorzien om onze speeltijden nog 

aangenamer te kunnen invullen. 

 

Toen iedereen geweest was en alles uitgedeeld was, sprong 

Sint – Maarten plots uit zijn rolstoel en liep met zijn 

kokosnoten naar buiten. Piet moest lopen met de rolstoel 

om hem bij te houden. 

Alle hilariteit en een leuk einde van een prachtige Sint – 

voormiddag! 😊  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info en fotomateriaal, houd onze dynamische 

website steeds in de gaten! 

www.tluikertje.be 

   

 

https://www.facebook.com/tluikertje.be/
http://www.tluikertje.be/


 

` 

Telefonische permanentie 

Secretariaat 

➢ van 08u00 tot 12u00 

➢ van 13u00 tot 16u00  

(niet op woensdag) 

 

052/35.04.41 

OCHTENDBEL om…. 

➔ 8u45 

!woensdag = om 8u30! 
 

 

 

 

WANDELZOEKTOCHT – QUIZ 

Wat hebben wij creatieve geesten in ons 

oudercomité…. We werden in de maand 

november verblijd met 2 zeer leuke 

initiatieven: 

 

Een wandelzoektocht waarbij jullie op zoek 

moesten gaan naar de ontdekker van de dief, 

wat en waar hij iets gestolen had. Dit kon 

rustig op je eigen tempo met je gezinnetje 

wanneer je maar wou. Leuke vragen en 

aanwijzingen hielpen ons het mysterie op te 

lossen. 

 

Fantastisch gedaan! 

 

Maar ook de quiz mag geroemd worden. 

Een eerste editie met glans en een 20 – 

tal ploegen die vraag na vraag 

geconfronteerd werden met de 

beperkingen van hun brein (bij mij 

althans 😉). De winnaars van “Kubelia” 

glunderden en de anderen eveneens, door 

de geslaagde avond van ons oudercomité 

“hand in hand”. Voor herhaling vatbaar! 

 

 

MILIEUWEEK 

Ons MOS – groepje, (milieuzorg op school), 

organiseerde samen met de leerkrachten een 

week tegen afval.  

Zo stond er een prachtig verhaaltje centraal van 

een schaap dat niet wou zwemmen in de vieze 

vuile zee. Een goede aanleiding om in alle 

klassen van de school te leren over “afval 

sorteren”. 

Het hoogtepunt van deze leerrijke week was het 

bezoek van de vuilniswagen. Kinderen stonden 

perplex van de grote vrachtwagen op onze 

speelplaats. 

Bedankt werkgroep MOS en bedankt vuilnisman 

voor de grote inzet! Wij sorteren verder! 😊 

EN WAT PLANNEN WE DE KOMENDE MAANDEN? 

5 – 6 februari 2022  EETFESTIJN (meer info volgt) 

 

 

 

21-25 februari 2022 

WEEK TEGEN PESTEN en CARNAVAL 

 


