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Beste ouders, 

Het eerste deeltje van het schooljaar zit erop. 

We mochten voor de vakantie nog genieten van een top optreden van onze kleuters tijdens het grootouderfeest. 

Een dikke proficiat aan onze kleuters en hun juffen die er weer een mooi spektakel van maakten. 

In de lagere school kregen jullie voor het eerst het nieuwe rapport digitaal doorgestuurd. 

Het rapport is nog in volle ontwikkeling dus dat betekent dat er de komende maanden nog wel hier of daar wat kan        

veranderen. We hopen in elk geval dat het voor jullie een duidelijk beeld geeft van de prestaties van jullie kind. 

De herfstvakantie komt eraan. Tijd om even de batterijen weer op te laden. We wensen onze jongens en meisjes, samen 

met hun ouders een deugddoende week toe. 

 

Directeur Philippe 

29/10: begin herfstvakantie 

 

de herfstvakantie loopt van 29/10 t.e.m. 6/11 

 

07/11: oudercontacten kleuterschool vanaf 16.00u 

08/11: beroepenbeurs 3de leerjaar 

08/11: oudercontacten kleuterschool vanaf 16.00u 

10/11: zwemmen 1ste en 2de leerjaar 

11/11: vrijaf voor Wapenstilstand 

15/11: bibliotheekbezoek lagere school 

15/11: strapdag 

17/11: 20.00u vergadering verkeer 

22/11: vergadering voor alle leerkrachten 

24/11: zwemmen 2de en 6de leerjaar 

24/11: personeelsvergadering KS en LS 

01/12: vaccinaties 5de leerjaar 

02/12: Sinterklaas op bezoek 

08/12: zwemmen 2de en 5de leerjaar 

09/12: 2de leerjaar naar brandweer 
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Mega magisch muzisch 

        

Muzisch werken is: 

Dit schooljaar werken we zowel in 
de kleuterschool als in de lagere 
school met het hele team rond  

“beeld” 
en 

“muziek” 

Op deze manier willen we onze 
jongens en meisjes ook op het 

muzische vlak alle kansen geven 
om optimaal te ontwikkelen. 

 

 

 

Wachtzone  

Onze wachtzone werd in de grote vakantie helemaal opnieuw aangelegd in samenspraak met de gemeentelijke 

diensten. Waar vroeger een grote fietsenstalling stond, is nu plaats gemaakt voor fietsen en wachtende mensen. 

Een groot dankjewel aan allen die deze plek correct gebruiken. Op deze manier kunnen onze jongens en meisjes de 

school op een veilige manier verlaten. Jammer genoeg zijn er nog steeds enkele (groot)ouders die de afspraken niet 

toepassen. 

Het is niet de bedoeling om naast, voor of achter de wachtzone te wachten en het is ook niet de bedoeling om     

tussen de planten door de zone te betreden of te verlaten. Op deze manier geraakt de boarding nooit dicht gegroeid 

en dat is juist belangrijk want van zodra dit gebeurd is, kunnen kinderen niet in een onbewaakt moment overlopen of 

wegglippen. Wij willen de veiligheid van onze leerlingen een prioriteit geven. 

Mogen we dus uitdrukkelijk vragen om via het voetpad of de voorziene in - en uitgangen de wachtzone te betreden 

en te verlaten en dit ook door te geven aan grootouders? Zodoende moeten onze leerkrachten niet dagelijks        

dezelfde vragen stellen. Alvast bedankt voor de medewerking. 

Wachtzone  

Agenda  



 

 

 
Dank aan de oudervereniging voor alle hulp bij de start van het schooljaar en het 

schoolfeest! 
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Weetjes 

 

Wisten jullie dat:: 

• We op school op zoek zijn naar lege doosjes voor de kleuterschool? Doosjes zoals van Bongo en dergelijke zijn 

ideaal om puzzels in te bewaren. 

Mochten jullie er thuis hebben liggen en ze niet meer gebruiken, mag je ze altijd in de kleuterschool bezorgen. 

• Meester Maarten de fiere papa is geworden van een zoontje dat luistert naar de naam Lars? 

We wensen vader en moeder proficiat en vele onvergetelijke momenten samen met het gezinnetje. 

• In februari het krantje van de school weer in elke bus van Lint verspreid wordt? 

Wie een bedrijf heeft of graag reclame maakt voor zichzelf of een ander, kan het secretariaat altijd contacteren voor 

meer info. 

De mogelijkheid is er om een advertentie te plaatsen tegen schappelijke prijzen. 

• De digitalisering op school ook aan een snel tempo groeit? Nu onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar alle-

maal een persoonlijke laptop hebben, zijn de mogelijkheden gegroeid om ook op ICT-vlak mee te zijn met de laat-

ste vernieuwingen binnen onderwijs. 

Dat biedt heel wat perspectieven, maar heeft ook een negatief kantje. Onze jongeren kunnen zowel op school als 

thuis makkelijker geconfronteerd worden met bijvoorbeeld cyberpesten. 

Op de website van mediawijs vind je heel wat info terug over dit onderwerp dat we deze maand toch eens in de 

schijnwerpers willen plaatsen. 

Via deze link: https://www.mediawijs.be/nl/cyberpesten komt u ongetwijfeld meer over dit onderwerp te weten. 

Het kan ook een aanzet zijn om er met uw zoon of dochter eens over te praten. 

• We deze maand ook rond Mooimakers gewerkt hebben? We gingen kijken hoeveel afval er in en rond de school te 

vinden is. Verschillende klassen hebben zich geëngageerd om  papiertjes te tellen in verschillende zones. Gewa-

pend met een grijper van de Mooimakers trokken zowel de lagere school als de kleuters op pad. Sommige zones 

lagen er netjes bij, in andere zones is er nog werk aan de winkel. 

Wie meer wil weten over onze school en onze' operatie proper' van de Mooimakers kan een kijkje nemen op onze 

website. 

• We fier zijn op onze jongens en meisjes omdat de hesjes bijzonder goed gedragen worden? Zichtbaarheid in deze 

donkere maanden kan het verschil maken tussen leven of dood. We willen er met zijn allen veel aandacht blijven 

aan geven. 

• De werken aan de Statiestraat goed opschieten? 

Na de herfstvakantie zal de straat terug open zijn en zullen we kunnen gebruik maken van het nieuwe voetpad en 

het nieuwe fietspad. De fietsenloods zal dus na de vakantie terug in gebruik genomen worden zoals voor de      

werken. Dat betekent dat alle fietsers ‘s morgens vanaf 8.15u via de Statiestraat kunnen binnenkomen. 

Ook de rij naar het rondpunt zal terug volgens het oude systeem verlopen. De fietsers wachten in de fietsenloods 

tot de rij van het rondpunt daar voorbij komt en sluiten dan achteraan in de rij aan. 

• Onze jongens en meisjes op 15 november samen met de klas naar de bibliotheek gaan? Daar zullen ze uitleg     

krijgen over de bib en zelf boeken kunnen ontlenen. Zij zullen zelf zorg moeten dragen voor de boeken, want de 

verantwoordelijkheid ligt bij hen om de boeken netjes en onbeschadigd terug te bezorgen op school op de dag dat 

de leerkracht dit aangeeft. 

Vanzelfsprekend steunen wij ouders voor de volle 100% die zelf met hun kinderen regelmatig de bibliotheek        

bezoeken. Veel lezen is van onschatbare waarde. 

 


