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Nieuwe inschrijvingen 
2022 – 2023 

 

www.aanmelden.schoten.be 

Wanneer uw kind reeds op onze school is ingeschreven hoeft u niets te 
doen. Het gaat enkel om NIEUWE inschrijvingen. 

Vanaf 7 maart 2022 t.e.m. 29 maart 2022 kan je je kind aanmelden 
voor een school waar geen broer of zus is ingeschreven.  

 

 

Nationale Pyjamadag!  

Vrijdag 11 maart 2021 is de Nationale Pyjamadag van 
Bednet. Onze school doet mee. Bednet zorgt ervoor dat 
langdurige zieke kinderen en jongeren die niet naar 
school kunnen van thuis uit en samen met hun eigen 
klas toch de lessen kunnen volgen. Door mee te doen, 
tonen we dat we alle zieke kinderen en jongeren steunen 
en maken we Bednet meer bekend zodat ze nog meer 

kinderen kunnen helpen. Mag uw kind ook in pyjama naar school komen 
op vrijdag 11 maart? Dat zouden we alvast fijn vinden. Hebt u vragen 
over deze ludieke actie? Contacteer dan gerust de school of surf naar 
www.bednet.be/pyjamadag. 

http://www.aanmelden.schoten.be/
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Vanuit de zorg:  

 

Het belang van voorlezen, ook als je kind zélf al kan lezen... 
 

Voorlezen is niet alleen ontzettend gezellig en leuk, maar kan ook een 
belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Voorlezen heeft 
tal van positieve effecten op zowel de emotionele, cognitieve als sociale 
ontwikkeling van een kind. Hoe vroeger en regelmatiger kinderen worden 
voorgelezen, hoe groter de voordelen zijn. Vanaf een leeftijd van drie 
maanden, kan je al samen met een baby in boeken kijken, zaken 
benoemen en prenten bekijken. De rol van ouders speelt dus een 
doorslaggevende rol. 

• Voorlezen vergroot de woordenschat; 
• Voorlezen stimuleert de fantasie; 
• Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren; 
• Voorlezen daagt uit om zelf te lezen; 
• Voorlezen stimuleert het inlevingsvermogen; 
• Voorlezen vergroot de liefde voor boeken; 
• Voorlezen draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen; 
• Door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind ook 

gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan. 

Probeer iedere dag 15 minuten voor te lezen. Voorlezen kan op ieder 
moment van de dag. Probeer wel hiervoor de rust te nemen en het liefst 
ook een rustige omgeving te kiezen. 

 

Voorlezen, ook als het kind al zelf leest 

Ook als kinderen zelf kunnen lezen, blijft 
voorlezen veel voordelen hebben. Tijdens elke 
fase in de ontwikkeling van een kind, biedt het 
voorlezen van boeken en verhalen nieuwe 
mogelijkheden en prikkels om zelf te lezen. 
Daarnaast heb je als opvoeder invloed op het 
leesplezier en leesgedrag van je kind. Kinderen 
van ouders die vaak lezen en voorlezen, lezen 
vaker en zijn gemotiveerder om te lezen. Een 

https://www.onderwijswereld-po.nl/wp-content/uploads/2021/01/Foto-2-1-1.jpg
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stimulerende leesopvoeding heeft een positieve invloed op de 
leesvaardigheid en schoolprestaties van kinderen. Kinderen genieten 
daarnaast van dat speciale momentje samen, vinden samen lezen 
leuk en vinden het rustgevend als er voorgelezen wordt. 

 

Voorleestips (voor ouders) 

Voorlezen begint met een fijn boek.  Een bezoekje aan de bibliotheek 
kan ook een fijne uitstap zijn. Goedkoop en coronaveilig 
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Hartjesfeest in de Blauwe Wolk 

Feestjes zijn er nooit genoeg, dachten wij in de 
Blauwe Wolk, en dus hadden wij natuurlijk op 
Valentijn een echt hartjesfeest in onze klas. Na een 
hele week rond dit thema te hebben gewerkt, was dit 
een mooie afsluiter.  

We mochten allemaal in de kleur rood/roze gekleed 
komen of onze mooiste hartjeskledij boven 
bovenhalen. Ook alle bijpassende accessoires waren 
welkom.  

We bakten doorheen de dag nog een mooie 
hartjescake en in de namiddag dansten we dan op 
allerlei liefdesliedjes en smulden we natuurlijk van 
deze lekkere cake.   

Je hoort het waarschijnlijk al, wij hebben er heel erg van genoten! 
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Fluoactie  

Sinds de herfstvakantie stond het dragen van een fluohesje en ander 
fluomateriaal in de kijker. Hiervoor hielden we regelmatig prikacties.  

Voor alle kinderen een dikke duim. Jullie deden dat heel goed en hou die 
hesjes zeker nog een tijdje aan! 

  

                           

 

                                       

Samen tegen pesten, ook wij deden 
mee! 
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WOORDJE VAN DE OUDERRAAD 

Bedankt aan wie al online heeft geshopt en dat via  deed.  Tot nu toe 

verzamelden we als school al €88,14.  

Nog niet geprobeerd? Ga bij het online shoppen of vakantiehuisje boeken naar 

https://www.trooper.be/ouderraadsintfilippus 

 

 

De ouderraad organiseerde in de week van 15-19 november 2021  een 

kledinginzameling. Jullie brachten heel wat spullen binnen, wat een 

mooie opbrengst van € 333,90 opleverde. 

 

Omdat de lente en het goede weer ook wel wat mensen doet rommelen in de kleerkasten, komt er 

nog een inzameling aan in de week van 14 maart 2022.  

 

 

Een grote dankjewel aan apotheek 

Clessens voor de sponsoring van alcoholgel om de handen te ontsmetten! 
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dinsdag 22 februari: oudercontact kleuterschool + L6 
vrijdag 25 februari: carnaval  

krokusvakantie: van 28 februari t.e.m 4 maart 2022 
 

dinsdag 8 maart: schoolrekening 
maandag 14 maart t.e.m. 18 maart: kledinginzameling (ouderraad) 
donderdag 24 maart: oudercontact lagere school (niet L6) 
maandag 28 maart: kijkmoment in de kleuterschool 
                                t.e.m. dinsdag 29 Westhoekklassen L5 + L6AB 
dinsdag 29 maart: oudercontact lagere school (niet L6) 
donderdag 31 maart: sponsortocht 
vrijdag 1 april: rapport 

paasvakantie: van 4 april t.e.m 18 april 2022 (paasmaandag) 
 
zaterdag 23 april: Vormsel 
dinsdag 3 mei: schoolrekening 
zaterdag 7 mei: schoolhappening 
maandag 16 mei: kijkmoment in de kleuterschool 
donderdag 26 mei: Hemelvaart – 1° communie – vrije dag 
vrijdag 27 mei: vrije dag 
maandag 6 juni: pinkstermaandag – vrije dag 
dinsdag 7 juni: superfietser L6 
dinsdag 21 juni: slapen 5-jarigen 
woensdag 22 juni: sportdag kleuterschool 
donderdag 23 juni: oudercontact lagere school + kleuterschool 
maandag 27 juni t.e.m. dinsdag 28 juni: boerderijklassen L1 + L2 
dinsdag 28 juni: schoolrekening 
woensdag 29 juni: rapport + receptie L6 
donderdag 30 juni: (alleen voormiddag) slotviering - rapport 
 
 

kalender 2021-2022 


