
Beste ouders, 

Januari krijgt een stressvolle afloop. Één afwezige juf lukte nog net. Het lijkt 

erop dat we de laatste juf die ter beschikking was hebben kunnen strikken. 

Twee afwezige juffen geeft toch wel de nodige stress. Maar iedereen kan ziek 

worden. Daar hebben we alle begrip voor. We hebben de nodige vervanging 

gevonden. Een regentes springt één dag bij, juf Daisy neemt de woensdag 

voor haar rekening en de andere dagen zullen vanaf volgende week ingevuld 

worden door een kinderverzorgster. We weten heel goed dat verschillende 

mensen in éénzelfde klas wat stress met zich meebrengt voor onze kinderen  

maar we proberen ons allemaal met honderd procent in te zetten. Lieven 

Boeve zal volgende week onmiddellijk weten hoe het gaat in onderwijs. Want 

we zijn echt geen alleenstaand feit. Het leven zoals het is.  

 
 
Nieuwe instappers 
Op één februari hebben we drie nieuwe sloebers mogen verwelkomen. We wensen Mattia, Céleste en Raimond een 
prachtige tijd toe in het Hukkelpad. Een tijd om nooit te vergeten.  
 
Bezoek Lieven Boeve en Machteld Verhelst  
Volgende week donderdagnamiddag 9 februari komen Lieven Boeve en Machteld Verhelst naar onze school. We willen 
jullie allemaal bedanken voor de vele mooie en lovende antwoorden die we kregen op onze vraag wat voor jullie de 
meerwaarde is van een kleine school. Leuk om te lezen dat jullie allemaal zo tevreden zijn van onze school. We zullen 
ons blijven inzetten dat jullie kapoenen hier op het Hukkelpad een leuke en leerrijke tijd mogen beleven.  
We beloven dat we Lieven en Machteld er van overtuigen dat kleine scholen met recht en rede een plaatst verdienen 
tussen alle andere scholen.  
 
BEBAT en RECYCA 

We hebben onze school ingeschreven voor de inzamelwedstrijd 

van Bebat, om zo kans te maken op een gratis dagje Plopsaland 

De Panne.  

Vandaar dat we nog eens een warme oproep doen om zoveel 

mogelijk batterijen in te zamelen. Laat ons samen nog eens 

extra ons best doen. Ga maar vragen bij de buren, oma en opa, 

tante en nonkel, neven en nichten. Kortom bij het hele dorp .  

We geven jullie graag nog eens mee welke batterijen bij ons 

terecht kunnen. (zie afbeelding) 

Wij willen graag de helden van Bebat zijn. Wij willen : 

 Altijd eerlijk te spelen 

 Ieders veiligheid te vrijwaren 

 Je in te zetten voor het milieu 
 
Toneel  
Volgende week gaan onze kapoenen van de peuters en eerste kleuterklas naar het poppentheater “Dag Jules”  



In de voorstelling Kijk eens wat ik kan! draait alles rond Jules en zijn schoentjes, waarmee hij wil laten zien wat 
hij allemaal kan. Kinderen zingen leuke liedjes en worden uitgedaagd om mee te denken, te voelen en te 
spelen. Deze activiteit wordt ons aangeboden door Creakindo. 

 
Activiteitenkalender tweede trimester 2022 – 2023 

Lokale vrije dag  Maandag 6 februari 2023 

Toneel Dag jules  P en 1K (door creakindo) Donderdag 9 februari 2023 

Bezoek Lieven Boeve en Machteld Verhelst Donderdag  9 februari 2023 

Sport in Huise (P en 1k) Maandag 13 februari 2023 

Begin krokusvakantie Maandag 20 februari 2023 tot en met  
vrijdag 24 februari 2023 

Oudercontact  Dinsdag  28 februari 2023 

Sport in Huise (2k en 3k) Maandag 6 maart 2023 

Pedagogische studiedag  Woensdag 8 maart 2023 

Bezoek aan de bib Kruisem (P en 1K) Donderdag 9 maart 2023 

Bloemenfeest Zondag 12 maart 2023 

Bezoek aan de bib Kruisem (2k en 3K) Vrijdag 17 maart 2023 

Sport in Huise (P en 1K) Maandag 20 maart 2023 

Theater Sol de Mol 2K (door creakindo) Donderdag 23 maart 2023 

Theater Annabel snottebel 3K (door 
creakindo) 

Dinsdag 28 maart 2023 

Sportdag (door creakindo) Vrijdag 31 maart 2023 

Paasvakantie  Zaterdag 1 april 2023 tot en met zondag 16 
april 2023 

 

Met vriendelijke groeten  

De kleuterjuffen.  


