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1.  
2.  

 

Welkom 

 

EVEN TIJD … 
voor vakantie van zaterdag 18 februari tot en met 26 februari 2023.  
U leest hier alvast nog heel wat interessante informatie die we graag met u delen. 
 

DIT MOET U WETEN 
 

ZO BENT U OP DE HOOGTE 
- via mail wordt u meestal gecontacteerd i.v.m. praktische informatie 
- in de nieuwsbrief wordt vaak wat dieper ingegaan op onderwerpen die over de hele school gaan 
- Hebt u graag zicht op de vele activiteiten die in de klassen en de verschillende afdelingen doorgaan? 

Neem dan zeker een kijkje op Facebook en Instagram ‘@basisschoolchristuskoning’.  
 
RAPPORTEN 
De leerlingen van de lagere school krijgen hun rapport mee in de boekentas. Het rapport wordt ook gemaild 
naar de ouders. 
 
OUDERCONTACTEN 
Op 14 maart is er oudercontact voor de ouders van de leerlingen van het 6de leerjaar i.v.m. studiekeuze 
secundair. 
Net voor de paasvakantie is er selectief oudercontact alle kleuters en leerlingen op uitnodiging van de 
leerkracht. 
 
FINANCIËLE ACTIE 
Onze jaarlijkse financiële actie loopt op zijn einde. Al heel wat mensen bestelden pannenkoeken of koekjes. 
Waarvoor bedankt! We laten het formulier nog openstaan in de krokusvakantie. Er kan dus nog besteld 
worden. 
 
TURNEN EN ZWEMMEN 
Vanaf maandag 27 februari  (=na de krokusvakantie) wordt de turn- en zwemregeling voor sommige klassen 

in de lagere school aangepast : 

- Het 1ste leerjaar gaat vanaf de krokusvakantie tot het einde van het schooljaar zwemmen op 

donderdagnamiddag. Per klas voorzien we telkens 2 zwemleerkrachten. 

- Het 2de leerjaar gaat zwemmen op vrijdagvoormiddag. 

- Het 3de leerjaar zwemt op maandagvoormiddag. 

- Het 4de, 5de en 6de leerjaar hebben dan alle zwembeurten gehad en hebben een uur turnles extra. 

HELM OP FLUO TOP 
Graag feliciteren we de kinderen van de hele school die telkens flink met hun fluohesje naar school kwamen. 
In de donkere dagen waren zij extra zichtbaar in het verkeer. De actie Helm op Fluo Top loopt ten einde, 
maar draag gerust het fluohesje verder. 

Schooljaar 2022 - 2023                        
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LEESPLEZIER - POËZIEWEEK 
   

 
Het thema van de poëzieweek in januari was ‘vriendschap’.                    
Er werden gedichten gepuzzeld, raadselgedichten werden opgelost, 
gedichtjes gelezen door het 4de leerjaar bij de peuters en nog veel 
meer. Heel wat foto’s zijn te zien op onze instagrampagina van de 
school. 
 

SCHOOLFEEST 
 

Op 25 maart komen we met z’n allen samen om het schoolfeest te 
vieren. Alle kleuters en leerlingen geven het beste van zichzelf in een 
spetterende 10 om te zien show! Meer info over de optredens en de 
randanimatie volgt binnenkort. 
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DE OUDERRAAD 
Op woensdag 1 maart organiseren we onze allereerste Ouder Koffie Klets in de 
afdeling kleuter nr. 6. Kom gezellig een gratis koffietje drinken tussen 8u en 9u en 
leer wat nieuwe ouders kennen. 

Nadat we dankzij de vele activiteiten en de sponsoring de 20m lange klimmuur in nr. 57 
hebben kunnen aankopen, gaan we nu op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Ideetjes 
steeds welkom op ouderraad@bsck.be 

Het zomerfeest komt terug! Op zaterdag 10 juni organiseren we opnieuw een gezellige avond met heerlijk 
eten en drinken voor parents only. Dit jaar met een ander thema! Zet alvast in je agenda. 

De ouderraad is op zoek naar een nieuwe quizmaster voor maart 2024. Heb je zin of ken je iemand die graag 
een leuke, uitdagende quiz in elkaar steekt? Laat het ons weten op ouderraad@bsck.be 

PIM PAM POEN 
De ouderraad voor Pim Pam Poen is nu echt uit de startblokken geschoten. Na de gezellige kerstdrink staat 
er een paasdrink met kinderactiviteit op de planning. Op vrijdag 31 maart zijn opnieuw alle ouders en 
familieleden welkom voor een knabbel en een babbel op school. Een officiële uitnodiging volgt zeker nog. 
 
Naast de financiering van het apenparcours zijn we met de juffen en de opvang aan het bekijken waar de 
kinderen nog nood aan hebben. Zo weten we waarvoor we sparen en het sponsorgeld kunnen gebruiken. 
We houden jullie hiervan zeker op de hoogte!  
 
Wil je ook graag meehelpen met de ouderraad van Pim Pam Poen? Laat het dan weten via mail 
aan ouderraad@bsck.be 
 
 

KALENDER 

VIP-DAGEN EN INSTAPDATA 

PEUTERS 

Enkele weken vóór het 

instapmoment nodigen we 

de ouders uit op school. Op 

een VIP-dag (Very Important 

Peuterdag) zijn ouders met 

hun peuter welkom voor veel 

praktische info over het 

starten op school.                  

Dit infomoment gaat telkens 

door op een vrijdag van 9.00 

uur tot 10.00 uur in de 

peuterklas van juf Liesbeth. 
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DE  SCHOOLKALENDER 

Op de schoolkalender op onze website vindt u alle data van uitstappen, naschoolse activiteiten, vrije dagen, 

activiteiten ouderraad, infomomenten, ... Het is belangrijk om die regelmatig te raadplegen. 

www.basisschoolchristuskoning.be 

VOORUITBLIK ZOMER 

De zomervakantie start op vrijdagmiddag 30 juni 2023.  

 

• Zomeropvang Petteflet 

In de zomer biedt Petteflet zomeractiviteiten op onze school.  

Petteflet is open: van 3 juli t.e.m. 20 juli en van 16 t.e.m. 25 aug 2023. 

De activiteiten worden ingericht in De Wimpel, G. Davidstraat 6.   

Tijdig inschrijven is belangrijk want het aantal plaatsen is beperkt.  

De mail om in te schrijven werd reeds verspreid. 

 

• Taalkamp Amuse 

De eerste week van de zomervakantie (3 t.e.m. 7 juli) wordt er traditioneel een taalkamp Frans op 

school georganiseerd.  Verschillende leerkrachten verwelkomen een 180 tal leerlingen van het 1ste 

tot het 6de leerjaar voor een week vol Franse fun. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in L1-L2-L3-L5. 

Inschrijven kan enkel via de website! www.taalkampamuse.be 

E-mail: info@taalkampamuse.be 

 

• Kleuterkamp Jiehaa 

In de week van 10 t.e.m. 14 juli organiseert Jiehaa een kleuterkamp op onze school. 

De kleuters gaan er onder begeleiding van de leerkrachten aan de slag met de verschillende 

bewegingsvaardigheden van het Multimove-programma. De oudste kleuters werken ook met echt 

sportmateriaal. De sportactiviteiten worden afgewisseld met spel-, crea- en dansactiviteiten. 

Alle plaatsen zijn hiervoor volzet. www.jiehaa.be  

- Voor kleuters vanaf 2,5 jaar 

- In de Gerard Davidstraat 57 
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