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KALENDER 
 
 

Instapdag peuters 
Maandag 01.02.2016 

 
Valentijntjesfeest (WS) 
Woensdag 03.02.2016 om 10u00 

 
Carnaval op school 
Vrijdag 05.02.2016 
 

Carnavalsoptocht (HG) 
Vrijdag 05.02.2016 vanaf 13u30 

 
Instapdag peuters 
Maandag 15.02.2016 

 
Dikke-truiendag 
Maandag 15.02.2016 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
INHOUD 
 
In deze nieuwsbrief willen we 
jullie informeren over de 
volgende onderwerpen: 

- Voorwoord 
- Carnaval op school 
- Krokusvakantie 
- Dikke-truiendag 
- Nieuw in de refter 
- Kienavond 

 

  

Met deze nieuwsbrief brengen we jullie graag op de hoogte van 
onze activiteiten en nieuwtjes.  
 
Februari belooft immers een leuke en feestelijke maand te 
worden, want carnaval staat weer op ons programma. 
Haal dus alvast je feestneus en je leukste verkleedkostuum uit de 
kast en zorg dat je tijdig klaar bent om samen met ons carnaval te 
vieren op school.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Linde Verstappen 
Directeur 

 

 

Op vrijdag 5 februari a.s. vieren wij naar jaarlijkse gewoonte 
“carnaval op school”. In de voormiddag organiseren de 
leerkrachten verschillende workshops (vb. dans, koken, 
knutselen…) en in de namiddag volgt dan de optocht door de 
stad Maaseik.  
Uiteraard wordt ook dit jaar een verkleedwedstrijd gehouden.  
Het zou dan ook leuk zijn, moesten zoveel mogelijk kinderen zich 
verkleden. Dit is echter niet verplicht! 
 
Belangrijk:  

- De kinderen gaan niet in de refter eten! 
- De kinderen brengen boterhammen mee of kunnen 

eventueel een hot dog eten.  
- Voor de kinderen die naar huis gaan eten, loopt de 

middagpauze van 12u00 tot 13u00.  
- De kleuters van de wijkschool vieren carnaval op 

school!  
 

Parcours van de optocht:  
We vertrekken, onder politiebegeleiding, in de school om 13u30.  
De optocht verloopt via de Burgemeester Philipslaan → 
Monseigneur Koningsstraat → Bleumerstraat → Markt → 
Bosstraat naar het grote plein aan de Bospoort.  
Op het plein aan de Bospoort verwelkomen Wiel Janssens en Bèr 
Houben ons en zorgen dan voor de nodige zangleute.  
Om ± 15u10 zijn we terug op school.  
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Ook in februari gaan we er eventjes tussenuit en dit van maandag 8 februari 2016 tot  
en met zondag 14 februari 2016. 
 

 

Op maandag 15 februari 2016 organiseren we op school een “Dikke-truiendag”.  

Dikke-truiendag is een jaarlijkse campagne van de Vlaamse Overheid rond 

klimaatsverandering.  

  

Op Dikke-truiendag wordt bij ons op school de verwarming dan ook in alle lokalen een  

graadje lager gezet. Om deze dag ook symbolisch in de verf te zetten, verwachten we dat   

alle kinderen en leerkrachten extra warm gekleed naar school komen: een dikke wollen trui, 

een sjaal of berenmuts, extra wollen sokken en een paar handschoenen.  
 
Meer info over de Dikke-truiendag vindt u op: www.dikketruiendag.be 
 

 
Onlangs werd het aanbod in de refter van Campus van Eyck uitgebreid. Voortaan mogen de 
kinderen dan ook een snack of een dessert bestellen.  
Om het gezondheidsbeleid op school te respecteren, kunnen de snacks en desserts enkel 
besteld worden op de vastgelegde momenten. 
nl. 

Snacks 

Wat? Wanneer? Prijs? 

Frietjes alleen op dinsdag €1,40 (klein) - €2,00 (groot) 

Wrap zalm alleen op donderdag €2,00 

Wrap kipfilet alleen op donderdag €2,00 

Croque Monsieur zie menu refter op de schoolwebsite €1,40 / stuk 

Dessert 

Wat? Wanneer? Prijs? 

Pudding alleen op donderdag €0,40 

IJsje alleen op vrijdag €0,60 
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Op vrijdag 4 maart 2016 organiseren we opnieuw een spetterende kienavond in  
de cafetaria van het Atheneum Campus Van Eyck.  
 
De opbrengst van deze kienavond is natuurlijk volledig ten voordele van onze kinderen en    
zal besteed worden aan allerlei activiteiten en aankopen. Vooral de aankoop van nieuwe 
speel- en leermaterialen, alsook de jaarlijkse bijdragen voor onze klas- en schooluitstappen 
zullen met deze opbrengst bekostigd worden. 
 
We hebben ook dit jaar weer gezorgd voor talrijke en mooie prijzen: 

 Playstation 4 
 Nespresso 
 Tablet Samsung 
 Tal van waardebonnen 
 Elektrische toestellen 
 en nog veel meer… 

 
Het is dus zeker een goed idee om met het hele gezin, familie, vrienden en kennissen te 
komen meespelen. Misschien word jij wel de grote winnaar en ga jij met onze hoofdprijs  
naar huis! 
 
Alle kinderen van de school krijgen steunkaarten mee om te verkopen. De prijs van één 
steunkaart bedraagt € 3. 
 

o Kleuterafdeling: 1 steunkaart / leerling 
o Lagere afdeling: 3 steunkaarten / leerling  

 
Enkele kienkaart  →   €  7,50  (kassa) of 2 steunkaarten (vvk) 
Dubbele kienkaart  →   € 11,00 (kassa) of 3 steunkaarten (vvk) 
Trippel kienkaart  →   € 14,00 (kassa) of 4 steunkaarten (vvk) 
 
Het geld van de kienkaarten dien je mee te geven aan je kind, dit komt 
dus niet op de maandelijkse factuur! 
 
Er wordt een top 10 gemaakt van de kinderen die het meeste steunkaarten hebben verkocht. 
Deze 10 topverkopers worden natuurlijk beloond en ontvangen een verrassingspakket!  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat jij onze school graag een financieel duwtje in de rug wilt geven 
door één of meerdere kaarten te kopen en/of gezellig mee te kienen op vrijdag 4 maart 2016! 
 
Wij rekenen alvast op jouw aanwezigheid! 
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