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Gelukkig Nieuwjaar allemaal!  
 

We beginnen lekker uitgerust en vol goede 

voornemens aan het tweede trimester! Voor de 

kinderen van de lagere school komen de eerste 

rapporten eraan. Bij de kleuters zijn er weer een 

aantal nieuwkomertjes gestart. De thema’s draaien 

rond het begin van een nieuw jaar waarin ze goed zorgen voor elkaar en 

voor zichzelf met gezonde groenten. De oudste kleuters richten hun blik 

zelfs tot in de ruimte! 

 

In deze ‘In Vogelvlucht’ informeren we jullie over onze grote bouwwerken 

en de kienavond. We frissen ook graag nog enkele schoolafspraken op. 
 
 

 

Op onze school promoten we het drinken van water. In 

de drinkbussen dus geen fruitsappen, sportdranken of 

frisdranken. De kinderen kunnen hun drinkbus op school 

bijvullen met kraanwater. 

Nog in het kader van gezondheid is het op vrijdag 

fruitdag en eten we geen koeken in de speeltijd. 

Fruit en koeken graag altijd meegeven in doosjes met 

naam.  

 
 

 

 

De Vuurvogel kiest voor gezond en milieubewust! 

 

 

 



 

 

Nieuws over onze verbouwingen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Deze week wordt de werf rond het voorste gebouw afgezet. Onze 

verbouwingen worden gestart op 16 januari 2023.  

Het oude gebouw aan de voorkant van onze school wordt volledig 

gerenoveerd. Hierin zal De Boemerang haar intrek nemen. 

Tot aan de krokusvakantie zal onze ingang ook dienst doen als 

werfingang. Er wordt streng toegekeken op veiligheid: Enkel buiten de 

schooluren of tijdens de lessen zal er werfverkeer zijn! 

Vanaf het moment dat de werf is afgezet, gebruiken alle kinderen de grote 

poort om naar en van school te komen. 

Na de krokusvakantie verhuist de werfingang naar de voorkant van de 

school. 

In de zomervakantie 2023 starten de afbraakwerken van de speelplaats 

en de beklinkering rond en tussen de sporthal en de gebouwen van de 

lagere en de kleuterschool. Onze speelplaats wordt volledig vernieuwd. 

We zullen ze in gebruik kunnen nemen in 2024. 

 

Kienavond 10 februari 2023  

We kijken na twee jaar alvast naar uit naar 

onze kienavond! Zet vrijdagavond 10 

februari 2023 alvast in je nieuwe agenda! De 

kienavond gaat door in het Sint-

Augustinusinstituut (SAB), Sint-Jacobstraat 

12 in Bree om 20.00 uur.  

Onze kienavond staat bekend om haar mooie 

prijzenpakketten. Handelaars die ook willen sponsoren, mogen zich nog 

aanmelden.  

  

 
 


