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            3 februari 2023 

Dag allemaal 

 

Kijk eens hoe hard het vooruit gaat met 

onze oude bouw! Herken je het? Je ziet de 

gang boven rechts.  

 

Er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren, 

maar we richten onze blik alvast op de 

toekomst en kijken er naar uit om De 

Boemerang te verwelkomen en onze 

nieuwe speelplaats in gebruik te nemen!  

 

Groetjes van het Vuurvogelteam 

 

 

 

Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan 

 
Onze school zet zich in voor een gezonder 

klimaat. En dat mag gezien worden! Waarom? 

Omdat we het ons aantrekken, de 

klimaatverandering, en samen een groot 

verschil kunnen maken. Dikketruiendag wordt 

#iktrekhetmijaan want wat we kunnen doen 

voor het klimaat, gaat zoveel verder dan een 

dikke trui aantrekken en de verwarming lager 

zetten. 

Onze school vindt het belangrijk om niet bij de 

pakken te blijven zitten. Wij ondernemen actie 

om mee de uitstoot van broeikasgassen te 

verlagen. En daar pakken wij op donderdag 9 

februari 2023 graag mee uit! Want dan is het 

voor de 19e keer Dikketruiendag, die nu 

#iktrekhetmijaan heet, een initiatief van Departement Omgeving en MOS – duurzame 

scholen, straffe scholen. 

 



Een overzichtje van de klimaatinspanningen die we als school ondernemen:  

- Verwarming standaard een graadje lager. 

- Zonnepanelen nu al op de nieuwbouw, later overal. 

- Gebruik van boterhammendozen en drinkbekers. 

- Sorteren van afval en acties tegen zwerfvuil. 

- Acties om vaker te voet of met de fiets naar school te komen. 

- Energiebewakers, een taak voor leerlingen in de klassen. 

- Onze leerlingen informeren en sensibiliseren doorheen de thema’s. 

 Op 9 februari 2023 zetten we onze inspanningen op deze manier in de kijker: 

De digiborden blijven de hele dag uit!  

(Een straf idee van de leerlingenraad) 

We hopen zo anderen, en ook jullie, te inspireren voor klimaatactie.  

 

 

Carnavalsweek 

 
Het is een traditie geworden! In de week voor de krokusvakantie wordt er elke dag een 

beetje carnaval gevierd op De Vuurvogel. De leerlingenraad trekt de kar! 

 

Maandag: Zich kleden in alle kleuren van 

de regenboog in het centrum. De Vostert 

houdt het op carnavalskleuren: geel, rood 

en groen. 

Dinsdag: Zowel de kinderen van het centrum 

als van de Vostert gaan voor gekke haren 

en hoedendag. 

Woensdag: Gekke boekentassendag in het 

centrum en gekke gezichten op de Vostert. 

Donderdag: Andersomdag in het centrum 

en gekke voeten (schoenen en sokken) op 

de Vostert. 

Op vrijdag mag iedereen helemaal verkleed 

naar keuze komen en is er een 

carnavalsfuif! Op de Vostert is dat in de 

voormiddag. In het centrum is er fuif in de 

namiddag. 

 

 

 

Belangrijke data 

 
#iktrekhetmijaan  donderdag 9 februari 2023 

Kienavond   vrijdag 10 februari 2023 

Carnaval op school maandag 13 februari tot en met vrijdag 17 februari 2023 

Krokusvakantie  zaterdag 18 februari 2023 t.e.m. zondag 26 februari 2023 

Pedagogische studiedag woensdag 8 maart 2023 (Let op: gewijzigde datum!) 

Lente-ontbijt ouderraad zondag 19 maart 2023 

 



 

Wist-je-dat… 

 
Vzw De Kangoeroe, onze voormalige opvang, alle gelden die van hun 

werking overbleven aan goede doelen geschonken heeft. Wij zijn zo blij en 

dankbaar om jullie te kunnen meedelen dat zij er voor onze school voor 

kozen om een flinke bijdrage te doen aan de schoolreizen! Zij wilden dat 

alle ouders hiervan kunnen meegenieten! Oprechte dank! 

 

Onze ouderraad als vanouds snoepjes en koekjes voorziet bij het 

carnavalsfeest! Drie hoeraatjes voor de ouderraad! 

 

Er in het centrum al lekker gesmuld is van de hotdogs van het vijfde en      

zesde leerjaar en dit ten voordele van de zeeklassen in mei. Jullie hebben 

nog een kans op de Vostert op donderdag 16 februari. 
 

 

 

Nieuws van De Vuurvogel Ouderraad 

 

 

 

 
 


