
 

 

Beste ouders 

 

Na een deugddoende kerstvakantie van genieten en gezellig samenzijn, vlogen we er 

uitgerust weer in.  

Met heel veel goede voornemens trapten we het tweede trimester in gang. 

 

Volhouden en blijven sparen 

 
Hoewel de dagen langzaam maar zeker langer worden, is het nog altijd donker ’s ochtends. 

Het is dus nog altijd superbelangrijk dat leerlingen hun hesje en helm (als ze met de fiets 

komen) dragen als ze naar school komen ! 

Op deze manier verdienen we stickertjes en mogelijk volgt er  

een fijne beloning ! 

 

Instappers op 2 februari 

We  verwelkomen in de zonnetjesklas Nathan, Raphael en Pippa! 

Welkom… we hopen dat jullie snel jullie plekje op school zullen vinden. 

 

Ken je iemand met een peuter van geboortejaar 2021 of andere mensen die interesse 

hebben om de school eens te bezoeken. Laat het ons zeker weten. 

Ouders kunnen steeds een mailtje sturen naar : directie@rp2.be of telefoneren naar 03/455 

07 99. Iedereen van harte welkom ! 

mailto:directie@rp2.be


Ontbijtcinema  

Ondertussen zijn er 113 personen ingeschreven voor onze ontbijtcinema. 

Je kan nog inschrijven tot zondag 5/2 via de volgende link  

https://forms.gle/QeE7MHLu9LxkgRSY8 

Je inschrijving is definitief na betaling op rekeningnummer BE98 7360 2181 8293. 

 

 

 

schoenendoosactie 

Er werden in totaal 28 versierde dozen en een heleboel extra materiaal opgehaald voor de 

kinderen in Togo. Iedereen bedankt voor al het enthousiasme. 

Op 17 januari gingen de kinderen van het zesde leerjaar in Duffel mee helpen sorteren. Er 

werd hard gewerkt en de tijd vloog zo voorbij. Prima gedaan ! 

https://forms.gle/QeE7MHLu9LxkgRSY8


 

 

 

Sneeuwpret op RP2 

Op vrijdag 20 januari vielen ’s morgens de eerste sneeuwvlokjes van deze winter. 

Meteen het signaal om er super van te genieten ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakdoeken 

Wintertijd… onze voorraad zakdoeken slinkt. 

Als ieder kind een zakdoekendoosje meebrengt, kunnen we weer een tijdje verder. 

Hartelijk dank !  

 



Bioklas L1 

Op 24 januari bezochten de kinderen van het eerste leerjaar de bioklas in Edegem. 

De leerlingen kregen een erg leuke les van doen en observeren in de buurt van Fort V. 

De winter is de moeilijkste tijd voor onze vogeltjes. 

Ze maakten ook zelf vetbolletjes die ze daarna mee naar huis konden nemen. 

Mogelijk hebben ze thuis een goed plaatsje gekregen en hebben de vogeltjes er al van 

kunnen smullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden spullen 

Onze blauwe bak met gevonden spullen puilt weer uit. 

Dringend tijd dus om onze waslijn nog eens boven te halen. Op vrijdag 3 februari hangen we 

alle gevonden spulletjes buiten vanaf 8.20 u tot 16 uur. 

Kom zeker eens een kijkje nemen! 

 

Kriebelteam 

Op woensdag 8 februari houden we een nieuwe kriebelcontrole. 



Heb je tijd en zin om mee aan te sluiten bij de kriebelouders ? Altijd welkom ! 

Stuur gerust een mailtje naar directie@rp2.be 

 

Typelessen op RP2 

Binnenkort starten er op school weer erg leuke lessen om kinderen te leren typen op een 

AZERTY-toetsenbord. De cursus kan vanaf het 4de leerjaar gevolgd worden.   

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 

De lessenreeks gaat door op vrijdag 17/3, 24/3, 31/3 en 21/4 telkens van 15.30 u. tot 16.30 

u. 

Meer info vindt u via   www.hanver.be 

 

Carnaval op RP2 

Op vrijdag 17 februari vieren we carnaval op school ! 

Ook de dagen ervoor laten we niet zomaar voorbij gaan  

Meer info hierover volgt volgende week ! 

 

Enkele sfeerbeelden 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 

Februari 

Woensdag 1 februari pedagogische studiedag (geen school) 

Donderdag 2 februari instapdag nieuwe kleuters 

Zaterdag 11 februari  18 u. : naamopgave  

Zondag 12 februari  ontbijtcinema 

Week van 13 februari oudercontacten L1 en L6 

Vrijdag 17 februari  Carnaval op RP2 

Maandag 20 februari – zondag 26 
februari 

krokusvakantie 
 

 



Maart 

Maandag 13 maart facultatieve vrije dag (geen school) 

Donderdag 30 maart  9.30 u. – 12.15 u. : GROOTOUDERSFEEST 

  

April 

Maandag 3 april – zondag 16 april paasvakantie 

Maandag 17 april instapdag nieuwe kleuters 

Vrijdag 21 april rapport 3 

Zaterdag 22 april  Kinder- & schoolfuif RP2 in Tjok 

Week van 24 april oudercontacten L2, L3, L4 en L5 

Zaterdag 29 april  9.30 u. : Vormsel Sint-Laurentius / Sint-Jozef Hove 

 

Mei 

Maandag 1 mei Dag van de Arbeid (geen school) 
11.30 u. : Eerste Communie 

Dinsdag 2 mei pedagogische studiedag (geen school) 

Week van 2 mei oudercontacten KS 

Zaterdag 13 mei schoolfeest 
Donderdag 18 mei O.H.-Hemelvaart (geen school) 
Vrijdag 19 mei Brugdag (geen school) 
Maandag 29 mei Pinkstermaandag (geen school) 

 

 

Vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje naar directie@rp2.be 

Vriendelijke groeten 

Dirk 

 

 


