
 

Nieuwsbrief 
11 september 2015 Jaargang 6, nr 2 

Belangrijke data: 

 15/09 Oudercontact Kleuterschool 

 16/09 Zwemmen 2-3 (8u25 Bib) 

 17/09 Zwemmen 2-3  

 18/09 Dag van de sportclub 

 18/09 Wieltjesdag 5 en 6 

 22/09 Geen studie 

 22/09 Startvergadering  

 oudervereniging 

 23/09 Pedagogische studiedag 

 25/09 Scholenveldloop 

 27/09 Dorpsdag 

 2/10 Vrije dag 

 5/10 Saved by the bell 

 6/10 Klasfoto’s 

 9/10 Zoo 1 en 6 

 

 

 

 

 
Beste allemaal 
We zijn weer volop aan de gang. Het was best al een drukke week en we maken 
ook weer heel wat plannen voor wat komen gaat: de leerlingen van het eerste en 
het zesde leerjaar leerden elkaar al een beetje beter kennen. Op de tweede vrij-
dag van oktober gaan ze samen naar de dierentuin! We verwachten ook de foto-
graaf, de Saved by the bell-actie, de scholenveldloop en volgende vrijdag al de 
‘Dag van de sportclub’! Dan mag je in je favoriete sportoutfit naar school komen, 
want je mag je gerust laten zien! 
Maar eerst een leuk weekend met hopelijk ook de zon in huis! 
Tot maandag, 
Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: ENKELE AFSPRAKEN IVM DE REFTER 
Omdat er een beetje onduidelijkheid was deze week omtrent wat er wel en niet 
kan in de brooddoos, zet ik het graag even op een rijtje. Dit staat ook in het 
schoolreglement en moet ervoor zorgen dat het blijven eten op school vlot en 
aangenaam kan verlopen voor iedereen, ook voor onze reftermama’s!  
Alvast bedankt om daar begrip voor op te brengen: 

 - In de brooddoos zitten boterhammen, dus geen pasta, koffiekoeken,  
 curryrollen, smoskes,… 

- Een klein snoepje, koekje of chocolaatje voor na de boterhammen is toege-
staan. 
- Fruitdrankjes, yoghurt, pudding,… liever niet. 
- Er kan geen medicatie worden toegediend in de refter. 
- Indien uw kind bepaalde allergieën heeft, gelieve dit te vermelden op de 
brooddoos. De brooddoos ook steeds voorzien van naam (liefst aan de buiten-

zijde van de doos). 

BERICHTEN VOOR DE LAGERE SCHOOL:  
WIELTJESDAG 
Vanaf deze week zijn we, naar goede gewoonte van vorig schooljaar, weer ge-
start met de wieltjesdag. Elke week mogen 2 (of 3) klassen steps, skeelers, skate-
boards,… mee naar school brengen voor tijdens de voor-en namiddagspeeltijden. 
Volgende week zijn de leerlingen van 5 en 6 aan de beurt! 
 
STUDIE 
Ook de studie is weer gestart. Hou de data goed in de gaten wanneer er (geen) 
studie is! De oudervereniging werkt samen met de gemeente en de school aan 
een oplossing voor de begeleiding van kinderen van de school naar Stekelbees na 
de studie. Hopelijk hebben we snel nieuws hierover!  
 
PLUKDOZEN  
Ook wij hebben al eens een snotneusje. We kunnen dus zeker en vast ook  pluk-
dozen gebruiken. Je mag er gerust eentje meebrengen naar de klas. Dankjewel!!! 
 



UITNODIGING 
ALGEMEEN OUDERCONTACT KLEUTERSCHOOL 

Net zoals vorige week voor de lagere school is er volgende week dinsdag ons eerste 

algemene oudercontact. Het ideale moment om enkele ideeën uit te wisselen tussen 

ouders en de school. De inhoud is uiteraard niet volledig dezelfde als vorige week, 

maar aangepast aan de kleuterschool, al komen er wel enkele zaken terug. We star-

ten net zoals vorige week om 19u30. We beginnen graag stipt om ook tijdig met ons 

goedgevulde programma rond te geraken. Hopelijk tot dan! 

BERICHT VOOR DE KLEUTERS:  
Een (grote) lus aan de jasjes van onze kleuters maakt het voor hen veel gemakke-
lijker om zélf hun jas aan de kapstok op te hangen. Dit is voor hen prettiger en een 
hele hulp voor onze kleuterjuffen, kinderverzorgsters en de reftermama’s.  
Zorgen jullie er ook voor dat de jassen, (brood-)dozen,... getekend zijn? 
Dankjewel!!! 

BERICHT VOOR ALLE ZWEMMERS VAN 2 EN 3:  
Even ter herinnering: deze woensdag 16 september is er onze derde zwemles. We 
vertrekken om 8u25 aan de Bib. Er is plaats en een slot voor de fietsen. De boe-
kentassen kunnen in een afgesloten ruimte worden gezet in de Bib.  
Donderdag 17 september is het opnieuw zwemmen. Dan vertrekken we op school. 
Het is handig als iedereen dan boterhammen blijft eten, zodat we zeker mooi op 
tijd op de bus kunnen stappen. 

BERICHT VOOR ALLE RIKKI’S: JUF THALIA EN JUF LENA 
Ze is sneller dat haar schaduw, want haar eerste dag in onze Rikkiklas is meteen 
ook al de laatste. Juf Thalia verwacht een kindje en zal daarom vervangen wor-
den door juf Lena, zij start volgende maandag in de klas! 
We wensen Thalia een dikke proficiat, een zorgeloze zwangerschap en een wolk 
van een tweede kindje! 

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: MUZIEK! 
We duiken de wereld in van de muziek! Onze kleuters mogen maandag allemaal 
een muziekinstrumentje meebrengen. Gelieve dit goed te tekenen met naam. 

BERICHT VOOR HET VIERDE LEERJAAR: EEN FIJNE WEEK! 
Het was een fijne week met juf Miep en juf Evelyn. We 
hielden ons eerste 'kringgesprek-in-een-ander-jasje' ! 
We gingen ook op verkenning in Wuustwezel, ontdekten 
enkele historische monumenten en tot slot konden we 
het niet laten om een bezoekje te gaan brengen bij on-
ze juf Magd. 

 


