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Belangrijke data: 

 7/09 Zwemmen (2 en 3) 

 8/09 Kriebelteam 

 8/09 Oudercontact Lagere School 

 15/09 Oudercontact Kleuterschool 

 18/09 Dag van de sportclub 

 22/09 Startvergadering  

 oudervereniging 

 23/09 Pedagogische studiedag 

 25/09 Scholenveldloop 

 

 

 

 

HOI! 
 
Fijne vakantie gehad? Wij alvast wel! 
Leuke eerste schoolweek gehad?  
Wij zeker wel! 
Met 296 kinderen zijn we afgelopen dinsdag 
gestart aan het nieuwe schooljaar. Met de 
glimlach en tussen de buien door ontdekten 
we onze nieuwe klas en soms ook onze nieu-
we vrienden. Met 60 armen en 300 tenen pro-
beren we hen elke dag te laten leren en ont-
wikkelen. We laten onze talenten zien! 
 
Meester Roel 
 

BERICHT VOOR ALLE KLEUTERS: PLUKDOZEN 
Om alle lopende neusjes en soms ook traantjes te lijf te gaan kunnen we best nog 
enkele plukzakdoekdozen gebruiken. Brengen jullie een doos mee voor de juf? 
Alvast bedankt! 
 
NOG EEN BERICHT, MAAR DAN VOOR IEDEREEN: FRUITDAG 
We willen even in herinnering brengen dat we op woensdag steeds fruitdag hou-
den. Koekjes blijven thuis en we nemen een stukje fruit mee naar school. Zeker 
voor de kleinsten graag gesneden zodat ze direct kunnen smullen! 
We merken trouwens steeds meer dat de meeste kinderen sowieso elke voormid-
dag een stukje fruit meebrengen naar school. Dat kunnen we natuurlijk alleen 
maar aanmoedigen! 
 
EN DAN NOG EENTJE VOOR IEDEREEN: FLUO 
We willen ons dit jaar laten zien! Zeker in het verkeer. Daarom nogmaals een 
oproep om 100% voor fluo te zorgen! Iedereen zijn fluo-hesje aan op school zorgt 
ervoor dat we veilig op weg kunnen. 
Wil je graag een nieuwe fluo bestellen? Geef even een seintje. Deze zal worden 
aangerekend op de volgende schoolrekening aan 5 euro. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: OPROEP  
De beelden die ons bereiken van de vluchtelingen voor de oorlog in Afrika en het 
Midden-Oosten laten niemand ongemoeid. We willen ook met onze school een klein 
handje toesteken. In Kapellen worden plaatsen gemaakt om deze mensen op te 
vangen. Daarvoor zijn ze op zoek naar kledij: jassen, schoenen en sportkledij voor 
kinderen. Ook voor hun papa’s hebben ze jassen, schoenen, ondergoed, sokken en 
broeken nodig. Als je iets hebt liggen dat je kan missen en dat je wil schenken om 
deze mensen te helpen, mag je het brengen naar het bureel van de directeur of 
afgeven aan de juf of meester van de klas. Wij zorgen er dan voor dat het ter 
plaatse geraakt. Meer info kan je lezen op de website van de gemeente Kapellen:  
http://www.kapellen.be/nieuwsdetail.aspx?id=2010 



UITNODIGING 
ALGEMEEN OUDERCONTACT 

Graag nodigen we iedereen uit voor ons eerste algemene oudercontact van dit 

schooljaar. Het ideale moment om enkele ideeën uit te wisselen tussen ouders en 

de school. De avond gaat er dit jaar ook een beetje anders uitzien dan de voor-

gaande jaren het geval was. Wat wel hetzelfde is als vorig jaar, is het startuur: 

19u30. We beginnen graag stipt om ook tijdig met ons goedgevulde programma 

rond te geraken. De ouders van de leerlingen van de lagere school ontvangen we 

graag volgende week dinsdag 8 september. De ouders van onze kleuters zijn zeer 

welkom op dinsdag 15 september. Hopelijk tot dan! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: KRIEBELTEAM 
Samen met alle lieve kinderen van onze school zijn helaas ook de luizen gestart 
aan het schooljaar. We willen met aandrang vragen om steeds te melden aan de 
school als je zoon of dochter luizen heeft. Volgende week dinsdag worden alle kin-
deren van de school gecontroleerd door het kriebelteam van onze oudervereniging 
in samenwerking met het CLB. We zullen dit het hele schooljaar goed opvolgen, we 
kunnen die vervelende kriebelbeestjes immers enkel wegkrijgen als we allemaal 
samen handelen! 

Op de website van onze school vind je enkele tips om te controleren en te behan-

delen. 

Alvast bedank om mee te willen helpen! 

BERICHT VOOR ALLE ZWEMMERS VAN 2 EN 3: MAANDAG ZWEMMEN! 
Even ter herinnering: deze maandag 7 september is er onze tweede zwemles. We 
vertrekken op school tijdens de schooluren. De eerstvolgende zwemles is dan op 
16 september. Dan vertrekken we om 8u25 aan de Bib. 
 

“Huh? … zesde?” 

BERICHT VOOR ALLE KIKKERS EN RIKKI’S: TURNPANTOFFELS 
Voor de turnlessen met meester Roel hebben we graag dat jullie turnpantoffels 
meebrengen. Deze kunnen op school blijven in een turnzak van de school. Turn-
kledij hoef je niet aan te kopen of mee te brengen. 
Dankjewel! 
 


