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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Daar is dan alweer de eerste vakantie van dit schooljaar. Laten we 

genieten van een vleugje herfst volgende week! Omdat de dagen 

steeds korter worden starten we na de vakantie weer met de 

FLUO actie. Niet vergeten hé, er zijn weer tal van leuke verrassin-

gen voor de fluo-dragers… De week na de vakantie komt ons krie-

belteam ook weer langs om de haren te controleren. Maak ook 

hiervoor in de vakantie even tijd. Alleen samen kunnen we dit ver-

velende probleem aanpakken. Tracht lange haren ook steeds te 

dragen in een staart, zo maken we het risico kleiner. 

Nog belangrijk voor de kalender: de studiedag die aangekondigd 

was van 15 mei is verzet naar woensdag 20 februari. Dan is er dus 

geen school voor de kinderen. 

Voila, dat was het… maak er een gezellig weekje van! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

5/11 Instap nieuwe kleuters 

7/11 Basket 3on3 MOEV 

9/11 Wieltjesdag 5 en 6 

9/11 Vredesdag 

9/11 Evacuatieoefening 

12/11 FLUO Zichtbaarheidsspel 

12-

14/11 

Oudercontacten in de lagere 

school (geen studie) 

16/11 Wieltjesdag 1 en 2 

19/11 Wintersportdag lagere school 

21/11 Pedagogische studiedag  

NIET VERGETEN HÉ... 

OUDERRAAD DE TOREN presenteert haar jaarlijkse verkoop van zoete lekkernijen. 

Graag ontvangen wij jullie bestelbonnetjes met gepast geld ten laatste op dinsdag 6 november 2018.  

Al het lekkers komt met jullie kids mee naar huis op donderdag 29 november 2018! 

PS: extra bestelblaadjes zijn steeds te verkrijgen op onze school of kun je afdrukken via de schoolwebsite. 
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Gisteren kreeg uw kind het rapport mee… een rapport dat niet vertelt 

hoeveelste uw kind is. 

Het vertelt u evenmin hoeveel punten het ‘waard’ is. 

Met dit rapport trachten we uw kind te schetsen. Het geeft een 

‘beeld’ van uw kind. 

Het vertelt u hoe uw kind zich ontplooit, hoe het zich inzet, probeert, 

faalt, lukt. Uw kind hoeft niet perfect te zijn, het mag zichzelf zijn. 

Dan zal het durven proberen, opnieuw beginnen, zoeken en uiteinde-

lijk...lukken! 

En als het succes smaakt, dan zal het de kunst van het vliegen leren. 

HERFSTBLADEREN 

We gaan een mooie herfstkrans  

knutselen. Kunnen jullie daarvoor een 

grote plastiek zak met herfstbladeren 

meebrengen naar school? Graag tegen 

donderdag 8 november. Dankjewel! 

Juf Karin 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Vandaag gaan de foto’s mee 

naar huis. Lees zeker de bij-

gevoegde brief goed! Gelieve 

alles in orde te brengen tegen 

donderdag 8 november. 

GEEN STUDIE 

Opgelet, op maandag 12 en dinsdag 

13 november is er geen studie om-

wille van de oudercontacten. Ste-

kelbees is uiteraard wel open dan. 


