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We hopen dat u vrijdag zeker even blijft plakkken op school. 

 

LET OP ER IS NU VRIJDAG GEEN NABEWAKING OP SCHOOL 
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 Oudercontact  

Kleuterschool 

In de week van 16-19 januari zullen oudercontacten doorgaan en bespreken we leervorderingen van 

de kinderen van de kleuterschool.  

U kan hiervoor een afspraak via Smartschool  

Lagere school 

Op donderdag 2 februari zullen oudercontacten doorgaan en bespreken we het winterrapport van 

de kinderen van de lagere school.  

U kan hiervoor een afspraak maken via Smartschool indien u dit zelf wenst of wanneer de 

klasleerkracht het noodzakelijk vindt om u te spreken. 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 26 januari 2023 zal om 19u een toelichting gebeuren van de structuur en de 
mogelijkheden in het secundair onderwijs voor de leerlingen en ouders van het 5de en 6de leerjaar.  
Wij bezorgen u hier later nog de nodige informatie over. 



 

 

 

 

DOPJESACTIE 

Al sinds 2005 verzamelen de vrijwilligers van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden, 
plastic dopjes. De zuivere plastic dopjes en deksels van flessen, bussen en andere verpakkingen 
worden verzameld, opgehaald, gesorteerd en tenslotte verkocht aan een recyclagebedrijf. Het plastic 
wordt vermalen, zodat het opnieuw kan verwerkt worden. Zo worden er van de dopjes o.a. 
duurzame paletten gemaakt. Op deze milieuvriendelijke manier zamelen we geld in om de opleiding 
van ons geleidehonden te financieren. 

Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven, scholen, verenigingen en zelfs festivals doen jaarlijks 
hun duit in het zakje. Of toch in ieder geval hun dopjes. Zo hebben ze sinds het begin van de actie 
meer dan 3000 ton dopjes ingezameld.  

Fruithof wil dit mooi initiatief graag mee steunen. Wil jij ons ook helpen en wil je ook dopjes 
verzamelen? In onze 2 inkomhallen staan dozen waarin je de dopjes kan achterlaten. 
Alvast bedankt! 
 

 Parkeren  
Bij heel veel ouders lukt het al heel goed, maar anderen begrijpen nog steeds niet waarom het 
belangrijk is om op de juiste plaats je wagen achter te laten. 
We willen jullie vragen om opnieuw extra aandacht te besteden aan het juist achterlaten van je 
voertuig:  

- niet in een zone waar je enkel mag stationeren 

- niet voor de garage van de buren 

- niet op het fietspad 

- niet op het voetpad 

- … 

De politie zal ons af en toe komen helpen om er voor te zorgen dat dit vanaf nu correct gebeurt door 
iedereen! 

Hebben we uw wagen op een juiste plaats gezien? 

Dan krijgt u van ons een 10 op 10! 



 

 

Activiteit Datum Klas(sen) Extra info 

KERSTVAKANTIE 24/12/2022 - 8/01/2023 Hele school GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG 

instapmoment 9/01/2023 Ki   

Sportnamiddag 12/01/2023 L6 Sportkledij niet vergeten! 

Iedereen zingt! 12/01/2023 L3 , L4 Workshop zingen op school met slotmoment in de Singel in maart 

BLIJF EENS PLAKKEN 13/01/2023 HELE SCHOOL gezellig genieten van een hapje en een drankje na schooltijd 

Zwemmen 13/01/2023 L2B, L3 + L5 Zwemzak niet vergeten! 

OUDERCONTACT  Kleuterschool 16/01 - 19/01/2023 alle kleuterklassen Oudercontact waarvoor u zelf een afspraak maakt via Smartschool 

Naar ons kunstwerk in KMSKA 16/01/2023 L1A, L5A, L5B, L6 Uitstap naar KMSKA 

Naar ons kunstwerk in KMSKA 17/01/2023 L1B, L2A, L2B, L3, L4 Uitstap naar KMSKA 

Bezoek Brandweer Informatie Centrum(BIC) 17/01/2023 L5A   

Bezoek aan KA Berchem 17/01/2023 L6 Op verkenning in het secundair onderwijs 

Bezoek Brandweer Informatie Centrum(BIC) 19/01/2023 L5B   

Sportnamiddag 19/01/2023 L5 Sportkledij niet vergeten! 

Iedereen zingt! 12/01/2023 L3 , L4 Workshop zingen op school met slotmoment in de Singel in maart 

Zwemmen 20/01/2023 L2A, L4 + L5 Zwemzak niet vergeten! 

Open Klasdag L1 25/01/2023 Ouders K3 Ouders K3 komen kijken in de klas van L1 

Kennismakingsmoment voor nieuwe instappertjes 26/01/2023 Nieuwe instappers Ki Nieuwe instappers maken kennis met juf Annick en de klas 

Iedereen zingt! 26/01/2023 L3 , L4 Workshop zingen op school met slotmoment in de Singel in maart 

Sportnamiddag 26/01/2023 L6 Sportkledij niet vergeten! 

Infomoment overgang naar het secundair 26/01/2023 Ouders en lln L5 en L6 
Om 19u infomoment waarop u info krijgt over de overgang naar het 
secundair onderwijs 

Zwemmen 27/01/2023 L2B, L3 + L5 Zwemzak niet vergeten! 

instapmoment 1/02/2023 Ki   

Iedereen zingt! 2/02/2023 L3 , L4 Workshop zingen op school met slotmoment in de Singel in maart 

Sportnamiddag 2/02/2023 L5 Sportkledij niet vergeten! 

OUDERCONTACT WINTERRAPPORT 2/02/2023 Lagere school Oudercontact op uw vraag of op vraag van de leerkracht 

Facultatieve verlofdag 3/02/2023 Hele school GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG 

Pedagogische studiedag 8/02/2023 Hele school GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG 

Sportnamiddag 9/02/2023 L6 Sportkledij niet vergeten! 

Zwemmen 10/02/2023 L1A, L3 + L5 Zwemzak niet vergeten! 

CARNAVAL 15/02/2023 Hele school Carnavalsstoet + feest op school 

Sportnamiddag 16/02/2023 L5 Sportkledij niet vergeten! 

Zwemmen 17/02/2023 L1B, L4 + L5 Zwemzak niet vergeten! 

KROKUSVAKANTIE 18/02 – 26/02/2023 Hele school GEEN SCHOOL, GEEN OPVANG 

 


