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     Nieuwsbrief 

 

Beste ouder(s) 

 

 

We vertellen graag enkele weetjes van de school: 

 
• De vastenactie (soepverkoop) bracht 595 euro op. We steunen vzw ’n witte roos en de 

Mediclowns. 

Vele kinderen genoten van de soep. We overwegen sterk om iedere winter dit initiatief te 

nemen. 

• Het schoolhuis heet voortaan “Het BLOKJE”. Lukas van het 1e leerjaar was de bedenker 

van deze leuke naam. De Leerlingenraad koos deze naam uit alle inzendingen. 

• Onze school is TEGEN PESTEN! We dansten en zongen om dit te tonen. In de Week tegen 

Pesten hebben we een antipestvirus verspreid.  Om deze gevaarlijke pestziekte te 

bestrijden , kregen alle kinderen een “hartelijk” medicijntje! Laat je kind maar vertellen 

hoe het pilletje eruit zag.  In onze toiletten hingen de leden van de Leerlingenraad knappe 

slogans om te tonen dat pesten niet hoort in Domino Meldert. 

• Onze school deed mee aan Dikketruiendag. Het zou nog beter zijn voor 

het klimaat en voor ons lichaam dat we na de koude winterdagen weer 

met de fiets of step of te voet naar school komen.  Zorg dat de fiets van je 

kind weer in orde is en moedig je zoon/dochter aan om met een 

fietshelm en fluovestje naar school te komen na deze vakantie. 

• Na de krokusvakantie gaat juf Heike werken in de school van Genenbos en 

juf Mieke neemt deze opdracht over in Meldert.  Er starten 5 nieuwe 

kindjes. We zullen ze hartelijk ontvangen. 

Elke week gaan er kinderen van juf Nicole en juf Patricia in een beurtrol naar de 

sterretjesklas. De grote kleuters van juf Vera gaan niet meer naar de *klas. 

De kleuters van juf Nicole mogen voortaan ook op de grote speelplaats 

spelen. 

• Op 15 maart laten we zien dat we denken aan kinderen die te bed liggen 

en niet naar school kunnen komen omdat ze te ziek zijn. Daarom komen 

de kinderen op 15 maart in pyjama naar school. 

• Binnenkort is onze website helemaal vernieuwd. Het nieuwe webadres is 

www.dominomeldert.be. 

• Noteerde u al het nieuwe emailadres van de leerkracht van uw kind? Je kan het adres 

ook vinden bij “Contact” op onze nieuwe website. 

 

Tot slot nog enkele data en activiteiten: 

 
12 maart : 2e lj. gaat op bezoek in de bieb. 

                 6e lj. gaat op bezoek in de middelbare school in Lummen. 

15 maart : Bednetdag 

19 maart : 3e lj. brengt een bezoek aan de bieb. 

25 – 29 maart : zeeklassen voor de 3e graad 

5 april : vastenviering in de kerk om 10 uur 45 - Iedereen welkom. 

 

Fijne vakantie aan iedereen! 

De leerkrachten en directie van Domino 


