
 

Maandkalender 
 

 

Februari 2022 
  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

 1 2 3 4 5 6 
 L1B: CLB-onderzoek - Fruitmoment ‘Oog 

voor lekkers’. 
- L2A en L3A: 
schoolzwemmen 

- Rapport LAGER DW2 

- Gericht oudercontact 
kleuter- en lagere school. 

- L2A: bibspel 

 

L4: CLB-onderzoek   

7 8 9 10 11 12 13 
Vrije dag – geen school 

 

 - L2B en L3B: 
schoolzwemmen 

    

14 15 16 17 18 19 20 
- Wenmoment K0-
instapklas 

- L2B: bibspel - L2A en L3A: 
schoolzwemmen 

    

21 22 23 24 25 26 27 

- Carnavalsweek – 
‘Gekke week’ op school 

- Carnavalsweek – 
‘Gekke week’ op school 

- Carnavalsweek – 
‘Gekke week’ op school 

 

- L2B en L3B: 
schoolzwemmen 

 

- Carnavalsweek – ‘Gekke 
week’ op school 

- Carnavalsweek – 
‘Gekke week’ op school 

  

28 1 mrt 2 mrt 3 mrt 4 mrt   
 

Krokusvakantie 

 

 

Krokusvakantie 

 

 

Krokusvakantie 

 

 

Krokusvakantie 

 

 

Krokusvakantie 

 

  

De activiteiten die je hierboven ziet zijn degene die momenteel gepland staan. Het is altijd mogelijk dat er nog een bijkomende activiteit gepland wordt (bv. bib-bezoek). 
Deze zal dan door de klasleerkracht gecommuniceerd worden. 



 

 
 

GO! Basisschool De Bij 
Kleemputtenstraat 16 

1770 Liedekerke 
tel. 053/46.33.00 

info@debij.be 

 

 

 

GSM-inzamelactie ‘GoodPlanet’ 

Wij nemen met onze school deel aan de GSM-inzamelactie van Goodplanet Belgium.  
Met deze actie willen we mee helpen om kostbare en steeds schaarser wordende 
grondstoffen terug in omloop te brengen. 

 

Van maandag 31 januari 2022 tot maandag 14 februari 2022 roepen we op om 
zoveel mogelijk oude gsm’s in te zamelen en binnen te brengen op school. 
 
Opgelet! Enkel gsm’s met batterij worden ingezameld. Opladers, tablets en ander 
klein elektro apparatuur tellen niet mee voor de inzamelactie. 

 

De inzamelbox staat aan het secretariaat van de school. 

 

Wat krijgt de school hiervoor in ruil? Hoe meer gsm’s ingezameld worden, hoe 
groter de beloning voor de school in de vorm van laptops en pc’s. Deze toestellen 
gaan naar de leerlingen en zullen in de klas gebruikt worden. 

 

 

BEBAT – scholenprogramma inzamelen batterijen 
Graag doen we ook nog eens een oproep voor het scholenprogramma van BEBAT. Deze 
actie loopt het volledige schooljaar door. 

 

Wij zamelen gebruikte batterijen in en sparen op deze  manier punten. Per kilo 
gebruikte batterijen ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten kunnen wij 
vervolgens inruilen voor nuttig didactisch materiaal, uitstappen, … . 
 
De inzameltonnen van BEBAT kan je vinden aan de ingang van het secretariaat en de 
K0/1-blok. 

 
 

BCG – Plastic dopjes inzamelpunt 
Tot slot is onze school ook een inzamelpunt voor plastic dopjes. Een initiatief 
van het BCG (Belgisch Centrum voor Geleidehonden). 
 
De organisatie haalt deze dopjes op en verkoopt ze aan een recyclagebedrijf 
dat er duurzame paletten van maakt. 
Zij leiden op hun beurt blindengeleidehonden op, leert personen met een 
visuele beperking omgaan met hun geleide honden en verleent permanente 
nazorg aan de geleidehondgebruikers. 

FEBRUARI 


