
SCHOOLSPROKKELS  
   

Zoals de leuze zegt: ‘Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kledij’ 

willen we even herhalen dat wij  buiten spelen ook als het regent 

of koud is. Dus graag een jas met kap, muts, goede schoenen, war-

me trui,… voorzien om buiten te spelen.  Je kan gerust een regen-

jas meegeven om aan de kapstok te hangen of reservekledij. Dus 

hou het weerbericht in de gaten om jouw zoon of dochter te voor-

zien van de gepaste kledij. Als het echt pijpenstelen regent zullen 

we tijdens de middagpauze  voorzien dat wie wenst eventjes naar 

binnen kan. De kleuters kunnen in de kapel spelen wanneer het te 

hard regent maar bij een 

Vorig jaar zijn we gestart met het project ‘Mooimakers’. We trekken 

dus de straat op met alle klassen om de straten proper te houden. 

Dat project wordt ondersteund door Vlaanderen waardoor we een 

financiële beloning krijgen voor onze inspanningen. Dat geld gebrui-

ken we om spelmateriaal te kopen voor op de speelplaats.  

BELANGRIJK : SPEELTIJDEN  

MOOIMAKERS 

Beste ouder  

We zijn weer vertrokken! De eerste maand ligt al achter ons. We zijn gestart met ons jaarthema ‘Steengoed! Keisterk!’ 

Donderdag 6 oktober vieren we met groot en klein in de kerk de start van ons jaarthema. De bibliotheek is ook terug 

open, de leerlingen kunnen boekjes ontlenen om mee te nemen naar huis of tijdens de middag daar een boekje lezen. 

De leerlingen voor de leerlingenraad zijn verkozen en hebben hun eerste overleg al achter de rug. Zij denken na over 

de speelplaatswerking, gezamenlijke activiteiten, … Volgende week vertrekken het 5de en 6de leerjaar op 3-daagse 

naar de zee! Hopelijk zijn de weergoden hun goed gezind!  



De voorbije maand deelden we geluk … 

Siska (L5) werd grote zus van Jaxx. 

Franciszek (L1) werd grote broer van Nadia.  

Juf Nathalie (L5) werd mama van Maarten. 

We wensen mama, papa en grote broer/ zus  een hele dikke proficiat. 
 

Maar ook verdriet..  

      De overgrootmoeder van Zoë (L5) en Amélie (Klara) is gestorven. 

     De overgrootmoeder van Nora (L3) en Lewis (L1) is gestorven.   

        We wensen de hele familie veel sterke toe in deze moeilijke periode. 

FAMILIENIEUWS 

PLANNING 

OKTOBER 

4 okt    Pedagogische studiedag: Vrijaf 

6 okt    L3 Uitstap Brielmeersen VM 

9 okt    Ontbijt  

10 okt    Vrijaf 

11 okt    Uitstap Kleuters bos ‘Het leen’  

12 okt  - 14 okt  L5– L6 Zeeklas   

20 okt    Uitstap L5-L6-L4 

25 okt    L6 CLB onderzoek  

26 okt    Zwemmen 3e kleuterklas   

NOVEMBER 

31 okt –6 nov  Herfstvakantie  

9 nov     Zwemmen 3e kleuter  

10 nov    Fotograaf  

11 nov   Vrijaf  

23 nov    Pedagogische studiedag: Vrijaf   

OPROEP 

• Mogen we vragen om de koeken mee te geven in genaamtekende doosjes zonder papiertjes. We willen blijven 

motiveren om te werken aan afval voorkomen en sorteren.  We vinden elke dag minstens 10 doosjes zonder 

naam.  

• Batterijen zijn nog steeds welkom. We kunnen met de opbrengst allerhand spelmateriaal mee aankopen. Er 

staat een bak aan de kleuteringang en onder het afdak op de speelplaats.   

• Luizen zijn de laatste weken zeer actief. Wij blijven op regelmatige tijdstippen controles uitvoeren. Mogen we 

vragen om het thuis ook actief te blijven opvolgen. Graag zeker de leerkracht/school op de hoogte brengen zo-

dat we kunnen blijven communiceren. Dank je wel voor de opvolging!  

U kan de planning ook steeds raadplegen op de website bij de kalender.  

De oudercontacten voor de lagere school vinden plaats tussen 17 oktober en 28 oktober. De oudercontacten voor de 
kleuterschool vinden plaats tussen 14 november en 25 november. U zal tijdig een link ontvangen om u in te schrijven.  


