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KALENDER 
 

 13/09 Algemene ouderavond Kleuterschool 

 14/09 Dag van de sportclub 

 16/09 STRAPDAG 

 22/09 Geen studie 

 25/09 Dorpsdag 

 26/09 Verkeerspark 4-5-6 

 29/09 Eerste ouderraad 

 30/09 Scholenveldloop Loenhout (lagere school) 

 03/10 Vrije dag 

 04/10 Schoolfotograaf  
 
  Nieuwsbrief 

Beste allemaal, 

Het lijkt nog wel vakantie als je door het raam naar buiten kijkt, maar de eerste schoolweek zit er 

alweer op. Zoals elk jaar bij het begin van het schooljaar een heel pak brieven in de boekentas, 

zoals ook een kalender van de school. Daarop vind je voor het hele schooljaar al enkele belangrijke 

data, maar volg zeker ook de website en de nieuwsbrief voor de laatste updates! 

Vanaf maandag kijken we met een extra oogje toe naar de nieuwe regels op de speelplaats. We 

hopen ook dat het kan lukken dat alle kinderen van de lagere school in de rijen worden afgehaald, 

dus ook de kinderen van het eerste leerjaar. Op die manier kunnen we zo goed als mogelijk is over-

zicht houden waar alle kinderen naartoe gaan. 

Tot slot nog een oproepje naar plukdozen met zakdoekjes. Heb je er nog geen meegebracht voor 

je kind? Breng er gerust eentje mee volgende week. Altijd handig in de klas! 

Dankjewel alvast 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: DAG VAN DE SPORTCLUB (WOENSDAG 14 SEPTEMBER) 

Volgende week woensdag is het ‘Dag van de sportclub’, dan mag je in de outfit van 

jouw sport(club) naar school komen. Zo word je een echte ambassadeur voor sport 

op school. 

  

BERICHT VOOR IEDEREEN: STRAPDAG (VRIJDAG 16 SEPTEMBER) 

De bedoeling van de Strapdag is aandacht vragen voor 

een veilige en duurzame verplaatsing van en naar 

school. Dagelijks naar school te voet of met de fiets, 

heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het 

is bovendien gezond!  

Wij doen mee, dus laat de auto vrijdag liever thuis!  

BERICHT VOOR DE OUDERS VAN DE KLEUTERS: EERSTE OUDERAVOND 

We houden er aan om alle ouders in het begin van het schooljaar te informeren over 

de werking van de klas en van de school. Zoals eerder aangekondigd is het volgende 

week de beurt aan de ouders van de kleuters. We starten samen met een korte inlei-

ding door de directeur om 19u30. Dus niet een uurtje eerder zoals aangekondigd in 

de vorige nieuwsbrief! Ook de ouderraad stelt zich graag even voor. Nadien gaan we 

naar de klassen waar de leerkrachten uitleg geven over de werking, specifiek voor de 

klas waar je kind zit. Het is belangrijk dat we dit kunnen doen voor de kinderen. Zo 

kunnen we aan een vlotte samenwerking bouwen en de start van een succesvol jaar 

voor de kinderen! Graag tot dan! 



BERICHT VOOR DE RIKKIKLAS: DE BOERDERIJ 

Hoi Rikki's, 

Op 20 september mogen wij op stap naar de boerderij! 

Als voorbereiding gaan we ons vanaf dinsdag al wat verdiepen in de boerderijwereld! 

Wat vind jij leuk, stoer, spannend, cool op de boerderij?  

Misschien is het een dier?  

Misschien is het een machine? 

Breng een foto of boek... mee  van jouw lievelingsding van de boerderij. 

Dan kunnen we er samen over vertellen! 

Meebrengen vanaf dinsdag: gelieve goed van naam te voorzien! 

Groetjes! 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: LOPEN, LOPEN, LOPEN! 

De leerlingen van de lagere school gaan de volgende weken oefe-

nen voor de scholenveldloop (30 september). Ze mogen loopschoe-

nen/sportieve schoenen meenemen voor tijdens de turnlessen.  

Dit zijn de dagen waarop de klassen turnen:  

1ste: ma + do, 2A: ma + vr , 2B: di + vr , 3: di + vr , 4-5-6: di + do. 

Sportieve groeten, 

Juf Paule en meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: DIGITALE NIEUWSBRIEF 

We willen proberen zoveel mogelijk nieuwsbrieven digitaal te versturen. Daarvoor 

kan je vanaf dit jaar zelf inschrijven via de website van de school. Links in het menu 

staat een knop waar je je emailadres kan opgeven als je deze digitaal wenst te ont-

vangen. Beter voor het milieu én voor onze portefeuille. We vinden deze nieuwsbrief 

een belangrijk informatiekanaal om alle ouders en betrokkenen op de hoogte te hou-

den van de komende activiteiten op school en andere zaken te delen. Daarom hopen 

we natuurlijk op zoveel mogelijk inschrijvingen. Wilt u de nieuwsbrief toch liever op 

papier, dat kan natuurlijk ook 

nog, vul daarom de bijgevoegde 

brief in. 

 

Alvast bedankt! 

Hélemaal op het einde van de grote vakantie werd juf Ann van de 

Piep-de-Muizeklas voor de tweede keer mama van een dochter. 

 Dikke proficiat juf Ann, Tom en grote zus Lise met HANNA! 

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: LEGE PLUKDOZEN GEZOCHT 

Hallo! 

Wie één of meerdere lege plukdozen van papieren zakdoekjes heeft mag deze mee-

brengen naar onze klas. In de loop van volgende week gaan we hier iets leuks mee 

knutselen. 

Alvast bedankt! 

Groetjes, juf Elise 


