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Zwemmen  

Beste ouder  

De eerste twee maanden liggen al achter ons. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar genoten van een fijne zeeklas. 

Het verslag kan u nalezen op de website. De oudercontacten zijn al achter de rug of zijn gepland voor de komende we-

ken. Donderdag 10 november komt de schoolfotograaf langs voor klasfoto’s en individuele foto’s te nemen. Op vrijdag 

16 december wordt de nieuwe tunnel ingehuldigd, ook de school zal van de partij zijn. Details volgen later. We zijn vol-

op bezig met het maken van wenskaarten allerhande die jullie binnenkort kunnen bestellen om de school te steunen.  

 

Wij gaan dit schooljaar terug zwemmen. Wij merken dat er vlug kinderen zijn die niet meegaan zwemmen om diverse 
redenen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen meegaat. Het is eindterm die moet bereikt zijn op het einde van het 
6de leerjaar, daarnaast is bewegen zeer belangrijk. Wij willen dan ook een schriftelijke verklaring wanneer uw kind niet 
meegaat zwemmen.  

De klassen L1 tot L4 gaan 13 keer zwemmen. De kostprijs bedraagt 40 euro behalve voor het 4de leerjaar die mogen 
gratis zwemmen. Het is wettelijk verplicht om één leerjaar gratis te laten zwemmen.  De kostprijs wordt in 2 schijven 
op de schoolrekening geplaatst voor het 1ste, 2de en 3de leerjaar.  

Het 5de en 6de leerjaar gaan elk 3 keer zwemmen in januari-februari. Dat zal 10 euro zijn.  

De effectieve kostprijs bedraagt 4,50 per zwembeurt (busvervoer + zwembad).  Wij rekenen 3 euro per zwembeurt 

aan zodat er nog andere uitstappen mogelijk zijn.  We bekijken de kostprijs per schooljaar.  



Eind september trokken juf Kelly en directeur Evelien 

naar Zweden om te ontdekken hoe ze daar leren in de 

natuur. Ook wij op school willen bewust met onze leer-

lingen naar buiten trekken. Dat kan gaan van een bos-

wandeling, tot een stad leren kennen tot een dansvoor-

stelling. Leerlingen onthouden veel beter wat ze doen en 

zijn meer gemotiveerd in de buitenlucht. Dus een goede 

jas en goede schoenen en we spelen buiten.  

OUTDOOR LEARNING  

PLANNING 

NOVEMBER 

9 nov     Zwemmen 3e kleuter  

10 nov    Fotograaf  

11 nov   Vrijaf  

15 nov   GEEN ZWEMMEN  

23 nov    Pedagogische studiedag: Vrijaf   

  

DECEMBER 

2 dec     Rapport  

5 dec     Bezoek sinterklaas en zwarte piet  

8 dec     CLB L4 

14 dec    Zwemmen 3e kleuter  

16 dec   Inhuldiging tunnel Hansbeke  

22 dec    CLB L1 

24 dec—8 jan  Kerstvakantie  

OPROEP 

 

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

-We zijn op zoek naar mensen die een toezicht over de middag willen opnemen van 11.15 uur tot 13.15 uur. Het is 

zowel helpen in de eetzaal als toezicht doen buiten en binnen. Het is een heel afwisselende job. Ken je iemand die 

interesse heeft? Of wens je meer info. Stuur zeker een mailtje naar directie.paulus@op-weg.net.  

-Zin om op vrijdagavond af en toe de werkweek te beëindigen met een leuk partijtje minivoetbal? Met enkele papa's 

én mama's spelen we ondertussen al enkele jaren tweewekelijks op vrijdag een wedstrijdje in Aalter. Leeftijd en erva-

ring zijn van geen tel. Iedereen is welkom voor een leuk uurtje sjotten. Interesse?  

Mail naar jan.debackere@telenet.be en meer concrete info volgt.  

mailto:jan.debackere@telenet.be

