
 

 

 

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

CORONAMAATREGELEN 

MAART = jeugdboekenmaand 

 

07/03/2022 

ZWEMMEN L1-2-4 

INSTAPDAG – we verwelkomen 2 nieuwe peutertjes! 

 

08/03/2022 

UITSTAP BRUSSEL L5-6 

 

10/03/2022 

BEZOEK PROJECTSPREKER PAKISTAN L5-6 

OUDERCOMITÉ 

 

14-15/03/2022 

HOPSAKEE KLEUTERSCHOOL 

 

14/03/2022 

BESTBUDDIES 

 

16/03/2022 

AUTEURSLEZING L4 

 

17/03/2022 

HIKIBE 

 

18/03/2022 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = GEEN SCHOOL!!! 

 

21/03/2022 

ZWEMMEN L1-2-5 (eerste zwemsessie!) 

BIBSTERQUIZ L5  

 

23-24/03/2022 

GROOTOUDERSFEEST KS “Een dag op het plein”  

 

25/03/2022 

AUTEURSLEZING L3 

BIBSTERQUIZ L6 

 

31/03/2022 

MOS 

 

Tegen de paasvakantie mag iedereen zijn mening geven over 

onze school. Ga via onderstaande link naar onze 

TEVREDENHEIDSENQUÊTE: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNv5Fg7K1W2ES

0dUoh5XbxPOZgHNyI8bzXupXfZGAmVvqb-

g/viewform?usp=sf_link  

 

Ma 04/03 t.e.m. Ma 18/03/2022 

PAASVAKANTIE 

 ‘t OPEN LUIKJE 

EDITIE 3 – MAART 2022  

 

VBS ’t LUIKERTJE  

Nijverseelstraat 131, 1745 Opwijk 

 

 

 

 

 

  www.tluikertje.be          

 AFHAALEETFESTIJN 5-6/02/2022 

In ons ‘Open Luikje’ blikken we terug op 

de voorbije periode.  

De maand januari liep rustig zijn 

gangetje, maar begin februari stond het 

jaarlijkse eetfestijn op het menu. 

Ook dit jaar werd het een afhaalformule. 

Maar toch kunnen we zeggen dat het 

weer een succes was! 

Ongeveer 700 schotels werden verkocht. 

De heerlijke Italiaanse gerechten vlogen 

over de toonbank, om van te 

likkebaarden.  

Bedankt aan alle lekkerbekken die iets 

bestelden, maar evenzeer voor de 

tomeloze inzet van ons oudercomité. 

Misschien volgend jaar een “normale 

editie”?!  

   

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We versnellen onze wieltjesdag! Bij goed weer 

starten we reeds vanaf dinsdag 15 maart 2022. 

                                

                                

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNv5Fg7K1W2ES0dUoh5XbxPOZgHNyI8bzXupXfZGAmVvqb-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNv5Fg7K1W2ES0dUoh5XbxPOZgHNyI8bzXupXfZGAmVvqb-g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNv5Fg7K1W2ES0dUoh5XbxPOZgHNyI8bzXupXfZGAmVvqb-g/viewform?usp=sf_link
http://www.tluikertje.be/
https://www.facebook.com/tluikertje.be/
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OCHTENDBEL om…. 

➔ 8u45 

!woensdag = om 8u30! 
 

  CARNAVAL 25/02/2022 

Op vrijdag konden we de stip – it week 

feestelijk afsluiten met een carnavalbal.  

      

 
 

Op diezelfde dag was onze 

SCHOOLDOORLICHTING ten einde. Via 

deze weg wou ik alle personeelsleden 

proficiat wensen met ons gusntig verslag. 

WIJ ZIJN GOED BEZIG 😊 

  

 

 

 

 

Telefonische permanentie 

Secretariaat 

 052 35 04 41 

08u00 tot 12u00 en 13u00 tot 16u00 

(niet op woensdag) 
 

 

 

WAT MOET ER NU NOG KOMEN

 

     

 

STIP IT – WEEK 21-25/02/2022 

Zoals altijd werken we vòòr de krokusvakantie 

rond de nationale “week tegen pesten”. We 

noemen dit niet graag zo omdat we het pesten 

minder in de kijker willen zetten. We 

benadrukken dat het samenwerken en leren 

samen spelen op een fijne manier veel leuker is 

om aandacht aan te besteden. Er werd allereerst 

de stip – it – dans aangeleerd: 

https://tluikertje.be/onewebmedia/Filmpjes2122/S

tip%20it%20dansje.mp4  

Doorheen de week werd er vanalles gedaan om 

het groepsgevoel te promoten. Zo maakten de 

Bestbuddies ook een muzikaal pak voor alle 

klassen alwaar men met leuke opdrachten 

uiteindelijk uitkwam op een geschenkje.  

Top weekje!              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 
BEDANKT OM MIJ IN DE BLOEMETJES 

(blaadjes 😊) TE ZETTEN OP DE DAG VAN 

DE DIRECTEUR     

 

 

https://tluikertje.be/onewebmedia/Filmpjes2122/Stip%20it%20dansje.mp4
https://tluikertje.be/onewebmedia/Filmpjes2122/Stip%20it%20dansje.mp4
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