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Beste ouders, 

De eerste schoolmaand is alweer voorbij gevlogen en wij maken ons nu op voor ons jaarlijks schoolfeest. 

We hopen dat we jullie weer allemaal mogen verwachten om samen te genieten van lekkers, activiteiten voor groot en 

klein, de zeepkistenrace en zoveel meer. 

Volgende week zal het rustig zijn op school, want heel wat klassen trekken erop uit. 

Onze vijfde en zesde leerjaren trekken er voor enkele dagen op uit naar respectievelijk het bos en de stad. 

Wij wensen hen onvergetelijke dagen toe en vele leerrijke en ontspannende momenten. 

Vanaf maandag dragen al onze leerlingen weer elke schooldag hun fluohesje. 

Elke leerling krijgt een nieuw exemplaar zodat we weer netjes en goed zichtbaar de straat op kunnen. 

De veiligheid van onze kinderen is levensbelangrijk, dus we vragen uitdrukkelijk om erop te letten dat de kinderen dagelijks 

hun hesje dragen, waarvoor dank. 

 

Directeur Philippe 

03/10: vertrek bosklassen 

05/10: vertrek stadsklassen 

06/10: beroepenbeurs derde leerjaar 

06/10: opera 1ste leerjaar 

06/10: terugkomst bosklassen en stadsklassen 

11/10: facultatieve verlofdag 

12/10: leerlingenraad 

14/10: werkdag milieu 

16/10: 20.00u infoavond 4-jarigen 

17/10: 16.30u infoavond nieuwe instappers 

17/10: personeelsvergadering LS 

19/10: medisch onderzoek 3de leerjaar 

19/10: museumbezoek 1ste leerjaar 

19/10: personeelsvergadering KS 

20/10: fietsencontrole 

23/10: oudercontact lagere school 

24/10: oudercontact lagere school 

25/10: grootouderfeest 

26/10: eerste rapport 

27/10: herfstwandeling 

27/10: start van de herfstvakantie 

Herfstvakantie t.e.m. zondag 5 november 

 

morgen  

30 september 2017 
schoolfeest 

 

Akkoord! Daar zit muziek in! 

 

Soul, reggae, hardrock, Vlaamse schlagers, rap, ... 

De lijst van muziekstijlen is gevarieerd en lang. 

Dit jaar willen we onze kleuters en leerlingen              
onderdompelen in de wereld van de muziek. 

Als team hebben we het startschot gegeven op 1     
september. Samen zongen we ons jaarthemalied      
geschreven door onze directeur, begeleid met leuke 
moves aangeleerd door meester Michael.                    
Wij hopen dat we op deze manier de muziekmicrobe 
hebben doorgegeven. 

Nu is het aan onze kleuters en leerlingen om zich te 
verdiepen in een bepaald muziekgenre.                      
Elke klas zal een live optreden geven voor de rest van 
de school! Wij zijn erg benieuwd naar wat we allemaal 
te zien zullen krijgen!! 

Verder zal onze projectweek, later dit schooljaar, ook 
volledig in het teken van de muziek staan.  
Op het einde van die week zal er ook een heus  
optreden voor alle ouders zijn!  
Noteer 20 april alvast in jullie agenda! 

Hoofdsponsor van onze school: Audi - Volkswagen - Skoda: www.acmautogroep.be  

Akkoord! Daar zit muziek in! 

http://www.acmautogroep.be


 

 

Wisten jullie dat: 

• Juf Sandra haar laatste maand chemo is ingegaan? Voorlopig is alles redelijk goed verlopen afgezien van een paar 

vervelende bijwerkingen. We duimen mee dat de laatste behandelingen voor de operatie, goed mogen verlopen. 

• De donkere maanden er weer stilaan aankomen? We vinden het belangrijk dat onze leerlingen veilig en goed zicht-

baar naar school komen. Op 2 oktober krijgen de kinderen hun fluohesje mee naar huis. Vanaf dan moeten zij elke 

dag met hun  hesje naar school komen. De verkeersreus of de leerkrachten van de werkgroep  verkeer zullen regel-

matig controleren of iedereen wel in orde is. T.e.m. vrijdag 2 maart zijn de hesjes verplicht dagelijks te dragen. 

• De jongens en meisjes die in het verleden een fluohoes kregen, die ook dit jaar best op hun boekentas dragen? 

Dat verhoogt de zichtbaarheid gevoelig. 

• Wanneer  er gegevens bij u veranderen, die ook moeten doorgegeven worden aan het secretariaat? 

Adreswijzigingen, telefoonnummers, mailadressen… houden wij graag up-to-date. 

• Ook dit schooljaar, in het teken van de maximumfactuur, de kosten voor activiteiten en uitstappen zullen gespreid 

worden over verschillende facturen? 

Ouders die om een of andere reden een andere regeling wensen, kunnen daarvoor contact opnemen met de      

directie.  

Nog openstaande facturen, vragen we zo vlug mogelijk te vereffenen. 

• Er voor leerlingen geen ander materiaal mag aangekocht worden? De bedoeling van het kosteloos onderwijs is net 

om ervoor te zorgen dat alle kinderen gelijk zijn. Dure pennen, pennenzakken en ander materiaal zijn niet toegela-

ten op school. De leerkrachten zullen er mee op toezien dat dit materiaal niet op school blijft. Bij verlies of diefstal is 

de school ook niet verantwoordelijk voor dat materiaal. 
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Zoekt u de beste cateraar ? Cater– Idee: 0475 710 705 
 of mailen naar info@cater-idee.be (medesponsor van onze school) 

Weetjes 

Gezondheidsbeleid 

Ook dit schooljaar werken we met Tutti Frutti samen i.v.m. fruit op school. Jammer genoeg wordt dit niet meer voor het 

hele schooljaar gesubsidieerd. De weken dat we van de school geen fruit kunnen aanbieden, vragen we jullie de kinderen 

voldoende fruit mee te geven. 

Over de momenten dat de school fruit aanbiedt, zullen we nog communiceren van zodra we op de hoogte zijn. 

Die momenten rekenen we weer op hulp van ouders en grootouders om mee het fruit te komen snijden en bedelen, waar-

voor onze oprechte dank.  

Grootouderfeest op woensdag 25 oktober 

Ook dit schooljaar zullen onze kleuters zich weer van hun beste kant laten zien. 

Het grootouderfeest is gepland op woensdag 25 oktober. Onze kleutertjes zullen in het thema van dit schooljaar “Akkoord, 

daar zit muziek in”  een programma brengen om ouders en vooral grootouders te animeren. 

We zijn ervan overtuigd dat ze weer het beste van zichzelf zullen geven. 

Er zijn die dag 2 voorstellingen. Breng zeker de inkomkaart mee, want zonder kan je de voorstelling niet bijwonen. 

De voorstelling is enkel voor ouders en grootouders en niet voor andere geïnteresseerden. De plaatsen per kind zijn ook 

beperkt. 


