
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 21 januari: Wereldknuffeldag  

Van knuffels krijgen en geven worden we extra gelukkig. Door corona 

mogen we elkaar helaas niet knuffelen, maar maak het vandaag extra 

gezellig in de klas: neem een knuffeltje mee. 

 

 

 

 

Maandag 31 januari: Dag van de directeur  

Verras de directeur vandaag, want het is zijn dag! Breng een kaartje of 

tekening mee (A4) en geef het af aan de kinderen van de leerlingenraad. 

Zij verzamelen alle verrassingen en bezorgen deze aan meneer directeur. 

 

 

Dinsdag 8 februari: Respect voor de schoolmedewerkers  

Hou jij de deur wel eens open voor een juf of meester? Zeg je goeiedag 

tegen de vrijwilligers? Ben je altijd beleefd tegen de volwassenen op onze 

school? Dat zien wij graag! Onze ‘respectbrigade’ (de leerlingenraad) 

houdt vandaag een extra oogje in het zeil. Zij geven je tips om te tonen 

hoe het beter kan.  

 

 

 



 
 

 

Maandag 14 februari: Valentijn 

Heb jij een boontje voor iemand? Wie doet jouw hartje sneller slaan?  

Verras je Valentijntje vandaag met een lief briefje, een mooie tekening, … 

 

 

Donderdag 17 februari: Dikke truiendag 

 

Op onze school is het élke dag Dikke truiendag.  

Trek vandaag je warmste lievelingsexemplaar aan.  

 

 

18 - 25 februari: Goed gevoel – week  
 

We gaan graag op een fijne manier met elkaar om, in de klas en op de 

speelplaats. Wees aardig, zeg op tijd sorry en help elkaar. Zo zorgen we samen 

voor een leuke school!  

Onze ‘respectbrigade’ (leerlingenraad) zal dinsdag 22 februari een oogje in het 

zeil houden. 

 

 

 

Januari en februari: respect voor schoolmedewerkers  

 

Omdat corona roet in het eten heeft gegooid, hebben we hier nog niet 

genoeg aandacht aan kunnen besteden. Daarom hernemen we ons 

actiepuntje van vorige keer. Schenk de juffen, meesters en vrijwilligers 

jullie mooiste glimlach, help een handje waar je kan, hou de deur eens 

open. Dan krijgen jullie onze grootste glimlach terug.  

  


