
SFS NIEUWSBRIEF
FEBRUARI 2023

FACULTATIEVE
VERLOFDAG

KROKUSVAKANTIE

Op woensdag 8 februari
gaat onze school dicht
en mag iedereen
genieten van een dagje
verlof.

Van maandag 20
februari tot en met
vrijdag 24 februari is 
er een weekje vakantie.
Geniet ervan!

LICHTMIS

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er op. De maand februari is vandaag
gestart. Een maand met heel wat feesten: Lichtmis, ons eetfestijn, Valentijnsdag
én het gekste feest van het jaar, carnaval. 
We kijken ernaar uit na 3 jaar opnieuw door de straten van Erondegem te
trekken. Onze leerlingen zijn al volop bezig hun kostuums in elkaar te knutselen. 
Ook ons 6de leerjaar kijkt al stiekem uit naar dit leuke feest want wie prins en
prinses carnaval 2023 wordt, zal beslist worden tijdens de grote carnavalshow.
Kom dus zeker langs op vrijdag 17 februari. De stoet vertrekt om 13u30. 
Nadien is er de mogelijkheid iets te drinken op onze school. Iedereen welkom!

Maria-Lichtmis is een feest
waarbij een donkere
periode wordt afgesloten
en de natuur zich weer gaat
tonen.
Het is tevens de traditie om
op Maria-Lichtmis
pannenkoeken te eten. Ook
onze kinderen worden op 2
februari getrakteerd op
pannenkoeken.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7a1fe917ff9352eaJmltdHM9MTY3NDM0NTYwMCZpZ3VpZD0wNjQ3YTllZC1lYzA5LTZmNWUtMTU0ZC1iYmQ2ZWQ2NTZlMjMmaW5zaWQ9NTcyMA&ptn=3&hsh=3&fclid=0647a9ed-ec09-6f5e-154d-bbd6ed656e23&psq=lichtmis+betekenis&u=a1aHR0cHM6Ly9kZXZyaWplanVmLmJsb2cvMjAyMi8wMS8yNC9tYXJpYS1saWNodG1pcy12aWVyZW4vIzp-OnRleHQ9TWFyaWElMjBMaWNodG1pcyUyMGlzJTIwZWVuJTIwZmVlc3QlMjB3YWFyYmlq&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=7a1fe917ff9352eaJmltdHM9MTY3NDM0NTYwMCZpZ3VpZD0wNjQ3YTllZC1lYzA5LTZmNWUtMTU0ZC1iYmQ2ZWQ2NTZlMjMmaW5zaWQ9NTcyMA&ptn=3&hsh=3&fclid=0647a9ed-ec09-6f5e-154d-bbd6ed656e23&psq=lichtmis+betekenis&u=a1aHR0cHM6Ly9kZXZyaWplanVmLmJsb2cvMjAyMi8wMS8yNC9tYXJpYS1saWNodG1pcy12aWVyZW4vIzp-OnRleHQ9TWFyaWElMjBMaWNodG1pcyUyMGlzJTIwZWVuJTIwZmVlc3QlMjB3YWFyYmlq&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=f55937feeb4f7289JmltdHM9MTY3NDM0NTYwMCZpZ3VpZD0wNjQ3YTllZC1lYzA5LTZmNWUtMTU0ZC1iYmQ2ZWQ2NTZlMjMmaW5zaWQ9NTcyMg&ptn=3&hsh=3&fclid=0647a9ed-ec09-6f5e-154d-bbd6ed656e23&psq=lichtmis+betekenis&u=a1aHR0cHM6Ly9ubC53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWFyaWEtTGljaHRtaXMjOn46dGV4dD1IZXQlMjBpcyUyMHRldmVucyUyMGRlJTIwdHJhZGl0aWUlMjBkYXQ&ntb=1


Zou het niet fijn zijn
als er geen enkele grens

meer bestond, geen enkele lijn!

 

Onze vriendenkring is een fijne groep ouders die zich enorm engageert voor
school. De lichtjeswandeling en de kinderfuif zijn 2 activiteiten die ze volledig zelf
organiseren. Ze staan ook steeds klaar om ons te helpen op diverse feesten en
ons bij te staan met boordevol leuke ideeën. Heb je interesse in de
werking van onze vriendenkring? Neem gerust contact op met de voorzitter, Rik
Verhaest (papa van Fien - 3L en Emma - 2L) en ondervoorzitter, 
Steffi De Pierre (mama van Lot - P en Vic - 3L).

SFS NIEUWSBRIEF

GEDICHT  
 

VERGEET-MIJ-NIETJE JANUARI - FEBRUARI

 Speel je mee? Je mag van mij, want iedereen hoort er toch bij!  
 
 
 

Zou het niet fijn zijn...
Zou het niet fijn zijn om te leven in een wereld zonder pijn.

 
 Zou het niet fijn zijn

als niemand meer zei
'Dat geld is de mijn'

Zou het niet fijn zijn...

Geschreven op gedichtendag 
door een leerling van het 6de leerjaar

Maandag 30 januari kwamen enkele leden van de
vriendenkring langs met een grote verrassing voor
de kinderen. Met de opbrengst van de
lichtjeswandeling werd namelijk heel wat
sportmateriaal gekocht voor klein en groot. Er werd
ook geïnvesteerd in nieuwe fluohesjes zodat onze
kinderen veilig op stap kunnen.



 
woensdag 1 februari

instap nieuwe kleuters
 

donderdag 2 februari
Maria-Lichtmis

infomoment VTI Aalst gecombineerd met
 bezoek werkhuizen Aalst – 5de en 6de leerjaar

kunstkuur
 

zaterdag 4 februari
eetfestijn

 
zondag 5 februari

eetfestijn
 

maandag 6 februari
zwemmen – 3de leerjaar

raad van bestuur
 

dinsdag 7 februari
CODI Zonneroos

 
woensdag 8 februari

facultatieve verlofdag – geen school
 

donderdag 9 februari
Circusinitiatie De Werf Aalst +
 bezoek carnavalswerkhallen 

 1ste en 2de leerjaar  
 

vrijdag 10 februari
start week tegen pesten
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KALENDER FEBRUARI
 

 

maandag 13 februari 
wetenschap op stap 

zwemmen 3de leerjaar
 

dinsdag 14 februari
valentijn

profs
 

woensdag 15 februari
oudercontact – 1ste, 2de, 3de en 5de leerjaar

 
donderdag 16 februari

kunstkuur
oudercontact – 4de en 6de leerjaar

 
vrijdag 17 februari

rapport 3
carnaval 

geen warme maaltijden
 

maandag 20 februari t.e.m. vrijdag 24 februari
krokusvakantie

 
maandag 27 februari

instap nieuwe kleuters
zwemmen – 6de leerjaar

 
dinsdag 28 februari

personeelsvergadering

OVERLIJDEN

Leen Decorte, overleden op 26 januari 2023
Grootmoeder van Elora Van Der Sypt (2de kleuterklas)
We wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 

FAMILIENIEUWS 
 


