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Nieuwsbrief 2  -   oktober  2019 
 
Omdat er in de vorige versie een aantal foutjes zijn geslopen hierbij de nieuwsbrief met aangepaste 
gegegvens. 

Doorgevoerde correcties : 

Vergadering oudervereniging gaat door op Dinsdag 19 november om 20u 

Zwemmen 18/10/2019 L2A, L2B, L3A, L3B 

 

 

Klusdag 

Nu ZATERDAG 12 OKTOBER 10 tot 18u 

Op zaterdag 12 oktober  houden we tussen 10 en 18u opnieuw klusdag op onze school. Die dag 

knappen we allerlei klusjes op die nodig zijn om een nette, leuke en veilige school te hebben en te 

houden.  

Op het lijstje staat onder andere : 

- Onkruid wieden 

- Onderhoud van kleuterfietsen 

- Gordijnen opnieuw bevestigen 

- Schors onder de speeltuigen bijvullen 

- Bladeren opkuisen 

Helpende handen zijn die dag (ook voor een uurtje) altijd welkom!  

 

    Vergadering Oudervereniging 
Voor onze oudervereniging zijn we op zoek naar ouders die het schoolteam willen helpen bij het 

bedenken en uitvoeren van leuke activiteiten dit schooljaar. Heeft u leuke ideeën of wat tijd om ons 

te helpen? 

Dinsdag 19 november om 20u gaat onze 2de vergadering door in de refter.  

U bent van harte welkom! 
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Nederlands 

Zijn brieven soms onduidelijk?  Heeft u vragen over de schoolafspraken?  Bent u benieuwd naar wat er 

op school gebeurt, maar vormt taal een struikelblok? Wil u uw Nederlands wat verbeteren? 

Dan nodigen we jullie graag uit om dit aan te geven aan het secretariaat zodat we een oudergroep 

kunnen maken voor Nederlandse les op onze school. 

Spreekt u verschillende talen en bent u bereid te tolken, dan vinden we het erg fijn als u ons wil helpen 

de communicatie met de anderstalige ouders op onze school te verbeteren. 
 

  

 

Hangjongeren 

We merken dat een aantal kinderen voor en na schoolltijd erg lang rond hangen in de buurt van de 

school. 

We willen u er op wijzen dat het niet de bedoeling is om kinderen lange tijd voor of na schooltijd  te 

laten rondhangen in de buurt van de school, maar dat ze ofwel thuis worden opgevangen of gebruik 

maken van de voor- en natoezichten op school. 

 

 Fluo-hesjes  

De dagen worden stilaan korter. Hierdoor is het vaak nog of al donker wanneer je op straat loopt. 

Vergeet daarom niet je Fluo-hesje elke dag aan te trekken. 

We belonen kinderen die dit altijd dragen op het einde van het schooljaar! 

 

Fluo aan? Goed gedaan! 



 
 

Activiteit Datum Klas(sen) Extra info 

Facultatieve verlofdag 7/10/2019 Hele school GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG 

Sportnamiddag 10/10/2019 L6 Sportkledij en douchespullen niet vergeten! 

Zwemmen 30/03/2018 L2A, L2B, L3A, L3B Zwemzak niet vergeten! 

KLUSDAG 12/10/2019 Hele school  tussen 10 en 18u steken we de handen uit de mouwen 

Uitstap naar klein Zwitserland 15/10/2019 L2A, L2B, L6   

Medisch schooltoezicht 17/10/2019 L1A, L1B Medisch onderzoek op locatie van CLB 

Sportnamiddag 18/10/2019 L5A, L5B Sportkledij en douchespullen niet vergeten! 

Continentenbeurs 18/10/2019 L6 Leerlingen stellen verschillende continenten voor  

Zwemmen 18/10/2019 L2A, L2B, L3A, L3B Zwemzak niet vergeten! 

BIBBUS 21/10/2019 K2, K3 + Lagere school bibliotheekbezoek 

Uitstap naar Urania 24/10/2019 L6   

Kennismakingsvoormiddag voor nieuwe 
instappertjes 

24/10/2019 Nieuwe instappers Ki Nieuwe instappers maken kennis met juf Annick en de klas 

Sportnamiddag 24/10/2019 L5A, L5B Sportkledij en douchespullen niet vergeten! 

Zwemmen 25/10/2019 L2A, L2B, L3A, L3B Zwemzak niet vergeten! 

Herfstvakantie 26/10/2019 - 03/11/2019 Hele school GEEN SCHOOL  

Uitstap boekenbeurs 7/11/2019 L5A, L5B, L6   

Zwemmen 8/11/2019 L2A, L2B, L3A, L3B Zwemzak niet vergeten! 

HERFSTRAPPORT 12/11/2019 Lagere school   

VERPLICHT OUDERCONTACT  14/11/2019 Lagere school bespreking herfstrapport 

Sportnamiddag 14/11/2019 L6 Sportkledij en douchespullen niet vergeten! 

Zwemmen 15/11/2019 L2A, L2B, L3A, L3B Zwemzak niet vergeten! 

OUDERVERENIGING 19/11/2019 hele school vergadering om 20u in de refter van de school 

Pedagogische studiedag 20/11/2019 Hele school GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG 

Sportnamiddag 21/11/2019 L5A, L5B Sportkledij en douchespullen niet vergeten! 

Zwemmen 22/11/2019 L2A, L2B, L3A, L3B Zwemzak niet vergeten! 

Provelo 25/11/2019 L6 praktijk en theorie fietsen in het verkeer 

Sportnamiddag 28/11/2019 L6 Sportkledij en douchespullen niet vergeten! 

Zwemmen 29/11/2019 L1A, L1B, L5A, L5B Zwemzak niet vergeten! 

 



 
 
 
 

Activiteit Datum Klas(sen) Extra info 

Uitstap naar het speelgoedmuseum 2/12/2019 L2A, L2B Uitstap naar Mechelen 

Medisch schooltoezicht 5/12/2019 L1A, L1B, L5A, L5B Vaccinaties op school 

Sportnamiddag 5/12/2019 L5A, L5B Sportkledij en douchespullen niet vergeten! 

Sint op school 6/12/2019     

Zwemmen 6/12/2019 L1A, L1B, L5A, L5B Zwemzak niet vergeten! 

BIBBUS 9/12/2019 K2, K3 + Lagere school bibliotheekbezoek 

Sportnamiddag 12/12/2019 L5A, L5B Sportkledij en douchespullen niet vergeten! 

Zwemmen 13/12/2019 L1A, L1B, L5A, L5B Zwemzak niet vergeten! 

BLIJF EENS PLAKKEN 13/12/2019 Hele school   

Uitstap naar cartoons en ijspiste 19/12/2019 L5A, L5B, L6   

Kennismakingsvoormiddag voor nieuwe 
instappertjes 

19/12/2019 Nieuwe instappers Ki Nieuwe instappers maken kennis met juf Annick en de klas 

KERSTVAKANTIE 21/12/2019 - 5/01/2020 Hele school GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG 

 


