
 

Maandkalender 
 

 

Maart 2022 
  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

7 8 9 10 11 12 13 
 - L4A en L6A: 

schoolzwemmen 

- L3A+B: auteurslezing 

- Fruitmoment ‘Oog 
voor lekkers’ 

- L6A+B: auteurslezing - Fruitmoment ‘Oog voor 
lekkers’ 
- Pyjamadag Bednet 
 

  

14 15 16 17 18 19 20 
- Leerlingenraad 

- Wenmoment K0 - 
instapklas 

- L4B en L6B: 
schoolzwemmen 

- L2A+B: auteurslezing 

- Fruitmoment ‘Oog 
voor lekkers’ 

- L1A+B: auteurslezing - Fruitmoment ‘Oog voor 
lekkers’ 

  

21 22 23 24 25 26 27 
- Uitstap L6: Huis van 
Kina 

- L4A en L6A: 
schoolzwemmen 

- Fruitmoment ‘Oog 
voor lekkers’ 

- L2A en L3A: 
schoolzwemmen (extra 
beurt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Fruitmoment ‘Oog voor 
lekkers’ 
- Afhaalmoment MILKA-
Koekenpakketten 

- Groendag@DeBij  

28 29 30 31 1 april 2 april 3 april 
- L4+L5+L6: Toneel 'De 
Allereerste Keer' 

- L4B en L6B: 
schoolzwemmen 

- L4A+B: auteurslezing 

- Fruitmoment ‘Oog 
voor lekkers’ 

- L2B en L3B: 
schoolzwemmen (extra 
beurt) 

 

- L5: CLB onderzoek (op 
school) 

- Fruitmoment ‘Oog voor 
lekkers’ 

- L5A+B: auteurslezing 
- De paashaas komt 
langs! 

  

 

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 door de klasleerkracht gecommuniceerd worden. 
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1441x bedankt! #MILKAKOEKENVERKOOP 
Net voor de vakantie werd onze MILKA-koekenverkoop afgesloten. 
Er werden maar liefst 1441 pakketten verkocht!  

 

Kinderdagverblijf De Bijtjes en Basisschool De Bij bedanken alle 
leerlingen, ouders, personeelsleden, sympathisanten, .... om zakjes 
te (ver)kopen. Dikke merci!  

 

De opbrengst gaat integraal naar de kinderen voor de aankoop van nieuw materiaal en het vergroenen van ons domein. 

 

Aan de verkoop was ook een klaswedstrijd verbonden. De winnende klas in de kleuter- en lagere school worden 
binnenkort bekendgemaakt. 
 

Het afhaalmoment voor je MILKA-pakket(ten) is vrijdag 25/03/2022. Extra praktische informatie volgt binnenkort. 

 

 

Project ‘Oog voor lekkers’ 
Onze school vernieuwt voor de 2de maal haar project ‘Oog voor Lekkers’. Dit is een initiatief 
van de Vlaamse overheid en Europese Unie om gezonde voedingsgewoonten te promoten 
bij kleuters en leerlingen van het lager onderwijs. 

 

De komende 5 weken kunnen alle kinderen op woensdag en vrijdag genieten van een stuk 
groente/fruit. Dankzij een financiële tegemoetkoming vanuit de Vlaamse overheid kunnen 
we dit gratis aanbieden. 

 

Hierbij de kalender ‘Oog voor lekkers’: 

- Woensdag 9/03/22: bio groene kiwi 
- Woensdag 16/03/22: wortel 
- Woensdag 23/03/22: appel magic star 
- Woensdag 30/03/22: appel jonagold 
- Woensdag 20/04/22: bloemkool 

- Vrijdag 11/03/22: banaan 
- Vrijdag 18/03/22: peer 
- Vrijdag 25/03/22: zoetepuntpaprika 
- Vrijdag 01/04/22: komkommer 
- Vrijdag 22/04/22: aardbeien 

 
 

 

 

 

 

MAART 
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Jodiumtabletten 
De voorbije 2 weken is er – mede door de oorlog in Oekraïne – heel wat te doen 
rond het afhalen en gebruik van Jodiumtabletten. 
 
Onze school beschikt als ‘collectiviteit’ over een strategische beschermingsvoorraad 
van 1200 jodiumtabletten.  
 
Bij een nucleair ongeval en aanbeveling door de overheid, kan de school op deze 
manier heel snel een basisvoorraad van dit geneesmiddel voorzien aan alle 
leerlingen en personeelsleden. 
 
Meer informatie over dit thema kan je vinden op 
https://www.nucleairrisico.be/articles-iodine. 
 
Neem nooit jodiumtabletten op eigen risico in! Wacht op richtlijnen vanuit de 
overheid. 
 

 
 
 

Nationale Pyjamadag Bednet – 11/03/22 
Op vrijdag 11 maart is het de 7de editie van de Nationale 
Pyjamadag. Die dag roepen we iedereen op om in pyjama 
naar school te komen.  

 

Op deze manier steken we alle langdurig en chronisch zieke 
kinderen die thuis les volgen een hart onder de riem.  

 

Wat doet Bednet? 

Bednet zorgt ervoor dat kinderen die lange tijd of regelmatig 
niet naar school kunnen wegens ziekte, van thuis uit live de 
les kunnen volgen in hun eigen klas. Zo blijven ze mee met de 
leerstof en kunnen ze hun vrienden zien. 

Meer info: www.bednet.be/pyjamadag.  

  

https://www.nucleairrisico.be/articles-iodine
http://www.bednet.be/pyjamadag
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Oudervereniging De Bij zoekt volk!  
(VACATURE M/V/X) 
Het oudercomité van GO! Basisschool de Bij is op zoek naar nieuwe gemotiveerde 
ouders om haar dynamisch team te versterken. 
 
Er zijn verschillende carrièremogelijkheden binnen onze  oudervereniging: 
Profiel vaste medewerker: 

✓ Eén keer per maand de koppen samen steken. 
✓ Af en toe een handje helpen bij de activiteiten van de school (eetfestijn, klusjesdag, schoolfeest, …). 
✓ Uw hersenpan laten werken om met nieuwe ideeën voor de schoolwerking te komen, nieuwe activiteiten, om 

oplossingen te vinden voor de uitdagingen van onze school … . 
 

Profiel losse medewerker: 
✓ Bijspringen wanneer we meer helpende handen nodig hebben. 
✓ Af en toe een schort voorbinden, plateau’ke dragen op festiviteiten, … . 

 
Profiel hommels (oud-leden van het OC): 

✓ Worden goed verzorgd als dankbaarheid voor hun jaren dienst in het oudercomité en engagement voor de 
school. 

✓ Steken een handje toe bij gelegenheden naar keuze. Onze hommels zijn meestal aanwezig op het schoolfeest en 
eetfestijn. 
 

Wat doen wij? 
▪ Participatie: wij vergaderen 1 keer per maand samen met directie, een juf van de kleuters en een juf/meester van 

het lager. Tijdens deze vergaderingen wisselen we informatie uit en geven we suggesties. De actieve leden van de 
oudervereniging nemen hieraan deel. 

▪ Hulp bij evenementen zoals schoolfeest, eetfestijn, dag van de leerkracht, winterhappening en als er mensen graag 
schilderen, klussen of snoeien, ook altijd welkom! 

▪ Financiële steun: met het geld dat we inzamelen van onze kasactiviteiten, overleggen we samen met de juffen, 
meesters en directie welk educatief materiaal we kunnen aankopen voor onze kinderen. 

 
Wat hebben wij te bieden: 
o Een langdurig contract (van onbepaalde duur). 
o Je komt terecht in een tof, dynamisch team. 
o Een goede verloning, nl. een lachend kindergezicht en blije directie, juffen en meesters. 
 

Wenst u deel uit te maken van dit gemotiveerde team, laat dit dan weten via één van onderstaande kanalen: 
➢ Ingrid Stas: voorzitter oudercomité (ingrid.stas@skynet). 
➢ Stanny De Block: Directeur (directie@debij.be). 
➢ Berichtje op Smartschool naar 'Oudercomité De Bij'. 
➢ Een mededeling naar de klasjuf, zij stuurt de info door. 
➢ Een mailtje naar de school (info@debij.be) of telefonisch via 053/46.33.00. 
➢ Spring eens binnen op het schoolsecretariaat! 
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