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KALENDER 
 

 25/09 Dorpsdag 

 26/09 Verkeerspark 4-5-6 

 29/09 Dag van het hart 

 29/09 Eerste ouderraad 

 30/09 Scholenveldloop Loenhout (lagere school) 

 03/10 Vrije dag 

 04/10 Schoolfotograaf  

 05/10 Dag van de leerkracht 

 07/10 Wieltjesdag 3 en 4 

 14/10 Uitstap Zoo  1 en 6 

 14/10 Uitstap kinderboerderij 2 en 3 

 17-20/10 Oudercontacten kleuterschool 

 18/10 Geen studie 

 Nieuwsbrief 

Beste allemaal, 

In de laatste week van september hebben we heel wat te vieren: 

zondag vind je ons op de Dorpsdag. Maandag worden de leer-

lingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar met de fiets ver-

wacht in het verkeerspark. Op donderdag vieren we de internati-

onale dag van het hart. De kinderen die willen mogen dan iets 

roods aan doen. Of een rood hartje dragen, kan allemaal. Die-

zelfde avond is er ook de eerste ouderraad van het schooljaar. 

Welkom om 20 uur in de personeelskamer! Vrijdag dan tenslotte 

is er de scholenveldloop. In een nieuw feestkleedje waar de na-

druk hélemaal niet ligt op competitie of winnen, maar wel op 

gezellig samen sporten. Lopen en wandelen met de vrienden van 

je klas. Elke school heeft ook een eigen plekje langs het parcours 

met een rusttentje (een lichtblauw voor onze school) voor de 

sporters en een plekje ook voor de supporters! Allemaal samen 

maken we er een mooie dag van. Lees zeker verder in de nieuws-

brief wat je mee moet brengen. Het volgende weekend tenslot-

te, het eerste van oktober, is een lang weekend, want op maan-

dag 3 oktober is het een schoolvrije dag!  

 

Tot zondag! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR DE GROOTOUDERS VAN DE 

KLEUTERS: 

 SPEELWEEK  7-10 NOVEMBER 

De grootouders van onze kleuters mogen de 

eerste week na de herfstvakantie voor één 

keer een vliegje zijn in de klas van hun klein-

kinderen. Zij worden uitgenodigd om een uur-

tje de klaswereld van hun oogappeltjes te 

ontdekken. We gaan geen grootse activiteiten 

doen, we gaan gewoon doen wat de kinderen 

het beste kunnen: SPELEN! Een echte uitnodi-

ging voor de grootouders volgt natuurlijk nog, 

maar hou alvast een plekje vrij die week... 

 



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

Voor de derde opeenvolgende week een loop-berichtje in de 

nieuwsbrief. Dit is het laatste, want volgende week is het dan 

eindelijk zo ver. Dé scholenveldloop. 

Om het zo goed mogelijk te laten verlopen voor iedereen, kijk 

goed naar het lijstje hieronder en zorg dat je niets vergeet! 

 

Wat breng je mee? 

- sportbroekje mag, we doen ons turn T-shirt aan. 

- vest om over het turn T-shirt aan te doen  

    (voor en na het lopen ) 

- drinkbus 

- koek of fruit 

- vanaf 3de leerjaar: fiets die in orde is 

- regenkledij, hoewel we hopen dat dat niet nodig gaat zijn... 

- reservekledij om nadien op school aan te trekken. 

 

Voor de supporters nog eens het uurschema, begeleidende ouders met fiets of auto 

krijgen nog een vertrekuur toegewezen. 

- Reeks 1e leerjaar: 9.45 u – 10.20 u 

- Reeks 2e leerjaar: 10.20 u – 10.55 u 

- Reeks 3e leerjaar: 10.55 u – 11.40 u 

- Reeks 4e leerjaar: 11.40 u – 12.25 u 

- Reeks 5e leerjaar: 12.45 u – 13.40 u 

- Reeks 6e leerjaar + 1e Stella Matutina: 13.40 u – 14.35 u 

 

Tot dan! 

BERICHT VOOR HET VIERDE -, VIJFDE –EN ZESDE LEERJAAR:  

     VERKEERSPARK EN FIETSEN GRAVEREN 

Maandag gaan we, per klas, naar het verkeerspark. Dit is een aanbod van de gemeen-

te ism de politie. Daar leren we alles over veilig verkeer en kunnen we tonen wat we 

kunnen op de fiets. De leerlingen die zich opgaven, kunnen dan ook hun fiets laten 

graveren. Het vierde leerjaar gaat al vroeg in de voormiddag, gevolgd door het vijfde 

leerjaar. De grootsten van de zesde klas moeten wachten tot net na de middag. 

Neem dus zeker je fiets mee die dag, zodat je mee kan genieten! 


