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VOORWOORD 

Dag allemaal 

In een mooi nazomerweertje maken we plannen voor de nieuwe 

schoolweek. Woensdag voor de ‘Dag van de Sportclub’ en vrijdag 

voor de jaarlijkse ‘Strapdag’. Twee leuke momenten om zeker 

niet te missen! Het mooi weer zorgt er ook voor dat we naar bui-

ten gaan: vandaag gaat het vierde leerjaar fietsen, het derde leer-

jaar ging gisteren wandelen in het verkeer, de kleuters genieten 

van het park en onze nieuwe voortuin.  

Laat ook in het weekend de zon in je hart!  

Ze schijnt immers voor iedereen…  

Tot maandag! 

Meester Roel 

AKKOORD SCHOOLREGLEMENT 

Vandaag kreeg uw kind een brief mee met de  

titel ‘verklaring van de ouders’. Gelieve deze brief 

maandag ondertekend mee terug te brengen. Dit beves-

tigt de inschrijving van uw kind op onze school. Het 

schoolreglement en pedagogisch project kan je terug-

vinden op de website van de school. Een papieren ver-

sie is verkrijgbaar bij meester Roel. 

Alvast bedankt! 

MEEBRENGEN 

De kleuters van de Mickey mouse klas mogen  

tegen maandag 17 sept. een potje of doosje meebren-

gen met een speciale sluiting. Wij gaan alvast probe-

ren en oefenen om alles open en toe te krijgen. 

Tot maandag Juf Leen 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

19/09 Dag van de sportclub 

20/09 Geen studie 

21/09 Strapdag 

24/09 Geen studie 

28/09 Scholenveldloop lagere school 

01/10 Vrije dag 

02/10 Kinderdag van de landbouw 

03/10 Fietsencontrole 

04/10 Schoolfotograaf 

15/10-

18/10 

Individuele oudercontacten  

kleuterschool 

29/10 Start herfstvakantie 

STRAPDAG OP VRIJDAG 21 SEPTEMBER 

Beste ouders, 

Volgende week vrijdag is het STRAPDAG. Strappen staat voor stappen en trappen. We proberen dus te voet of 

met de fiets naar school te komen. Die dag wordt de Kloosterstraat tussen 9u en 16u een speelstraat. Zo kunnen 

wij een dagje heerlijk op straat fietsen en spelen! 

 Alle kleuters mogen een fiets, step, go-cart of 

tractor meebrengen naar school.  Ze mogen ’s 

morgens hun voertuig op de speelplaats bij het 

kenteken van de klas zetten. 

 De leerlingen van de lagere school mogen met de fiets of step komen. Zij plaatsen die in de fietsenrekken.  

Graag op alle voertuigen naam (+event. klas) zetten en ook fietshelmen voorzien van naam.  

Sportieve kledij is gemakkelijk! 

Meer info over dit landelijk initiatief om zich duurzaam en veilig van en naar school te verplaatsen kan je vinden 

bij ‘karrewiet strapdag’. 

DAG VAN DE SPORTCLUB WOENSDAG 19 SEPTEMBER 

Van 1 tot en met 30 september is het Maand  

van de Sportclub! In het kader van deze actie roepen 

Sport Vlaanderen en Moev leerlingen van alle scholen 

op om woensdag 19 september 2018  in de outfit van 

hun sport(club) naar school te komen. Jongeren in 

sportkledij fungeren op die manier als ambassadeurs 

voor hun sport.  

Dat gaan we doen! 
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