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Beste ouders, 
 
Het oude jaar is ingepakt; het nieuwe jaar deed zijn intrede. We wensen elkaar 
bij de jaarwisseling alle geluk en een goede gezondheid toe. Deze wensen komen 
recht uit het hart met het vrede- en vreugdevol kerstgebeuren als 
inspiratiebron. We hopen dat de vele wensen ook “werkelijkheid” worden. 
Ieder nieuw jaar is vooral een nieuw begin. Wat minder goed was achterlaten, 
kijken naar wat komen gaat. Klaar voor nieuwe uitdagingen. Bezorgd toch ook 
voor het onbekende. Hopelijk omringd door tal van liefdevolle mensen. 
Een voorspoedig,  gelukkig en gezond 2014 toegewenst! 
 
De redactie van de Kaaikrant en de website ligt door omstandigheden jammer 
genoeg enkele dagen stil; daarom werd in de nummer enkel de maandkalender 
opgenomen. Onze verontschuldigingen hiervoor. We nemen zo vlug mogelijk de 
draad weer op.  Met dank voor uw begrip.      
                
                                                                                                                     

De redactie. 
 

Planning januari 2013-2014 
 
wo 01 januari 2014:    Nieuwjaar 
ma 06 januari 2014: Zwemmen 5de en 6de leerjaar 
ma 13 januari 2014: Zwemmen 2de,3de  en 4de leerjaar 
di 14 januari 2014:  Zwemmen 1steA en 1steB leerjaar 
ma 20 januari 2014: Zwemmen 5de en 6de leerjaar 
    Leeruituitstap naar Gent: beroepenhuis 
    kinderrechtenwandeling: 5de leerjaar 
wo 22 januari 2014: NM: SVS badminton: 3de en 4de leerjaar 
do 23 januari 2014: 18.30u.: infoavond instappers bij juf Ann 
vr 24 januari 2014: Info i.v.m. het secundair onderwijs door CLB:  

VM: 6B, NM: 6A 
ma 27 januari 2014: Zwemmen 2de,3de  en 4de leerjaar 
di 28 januari 2014:  Zwemmen 1steA en 1steB leerjaar 

 project tanden poetsen i.s.m. St-Theresia: 
  3de kleuterklas A en B 

do 30 januari 2014:  Gedichtendag 
Bib bezoek: K1A 
Attituderapport, puntenrapport, semesterrapport 

vr 31 januari 2014:  Conferentie: Geen school voor de leerlingen 
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Eetfestijn 2014    
 
 

    Zeventiende eetfestijn 
                                 Basisschool Onze-Lieve-Vrouw 
 

 
 

BRIELPOORT 
 

ZONDAG 16  FEBRUARI 2014 
   

van 11u30 tot 14u00 
 
 
Noteer alvast in uw agenda. Iedereen van harte 
welkom! 
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Enkele sfeerbeelden einde 2013    
 
 
 


