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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Deze nieuwsbrief en ook de hele volgende week staat in het te-

ken van de ‘Week van de mobiliteit’. We nemen deel aan tal van 

activiteiten die in het teken staan van een duurzame mobiliteit. 

Daarom willen we iedereen aanmoedigen, het wordt immers best 

mooi weer volgende week, om de fiets te nemen of om te voet 

naar school te komen. Als we allemaal samen ons steentje bij-

dragen, kunnen we helpen aan een veiliger verkeer in onze stra-

ten én aan propere lucht om ons heen. 

Daar wordt iedereen toch blij van hé?! 

Prettig weekend!  

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

16/09 Sportsnack 4-5-6 

18/09 Pedagogische studiedag:  

vrijaf voor alle kinderen! 

20/09 Strapdag—breng je wieltjes mee! 

23/09 ‘Rollebolle’ in Brecht voor de Ster-

retjes -en de Mickey Mouseklas 

20/09 Verkeerspark, fietsencontrole en 

fietsen markeren voor 4-5-6 

27/09 Scholenveldloop LS 

02/10 Schoolfotograaf 

04/10 Vrije dag 

09/10 Pedagogische studiedag (vrijaf) 

23/10 Herfstwandeling met grootouders 

(kleuterschool) 
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VRIJDAG = STRAPDAG  

Volgende week vrijdag 20 september is het STRAPDAG.  

Strappen staat voor stappen en trappen. We proberen dus die 

dag te voet of met de fiets naar school te komen. De Klooster-

straat wordt tussen 9u en 15u een speelstraat. Auto’s mogen niet 

door en er geldt ook een parkeerverbod tussen Kloosterhof en 

Gemeentepark. Zo kunnen wij een dagje heerlijk op straat fiet-

sen en spelen! 

Daarom mogen alle kleuters een fiets, step, go-cart of tractor 

meebrengen naar school.   

De kleuters van de eerste en tweede kleuterklas mogen ’s mor-

gens hun voertuig op de speelplaats bij het kenteken van de klas 

zetten. 

De kleuters van de Rikki-, Kikker- en Raf Girafklas zetten hun 

voertuig aan de ingang van de zandbak (= bij het binnenkomen 

van de witte poort aan de linkerkant). 

De leerlingen van de lagere school mogen met een fiets of step 

komen. Zij plaatsen die gewoon in de fietsenrekken.  

Graag op alle voertuigen een naam (+eventueel klas) te zetten 

en ook de fietshelmen te voorzien van naam. 

Sportieve kledij is gemakkelijk! 

En… stappen en trappen maar... 

KINDEREN BRENGEN / AFHALEN 

- Het was deze ochtend al te merken,  

heel wat kleuters werden netjes aan de grij-

ze poort afgezet en gingen alleen naar hun 

juf. “Ik kan dat wel hoor mama en papa!” 

We willen de zelfstandigheid van de kin-

deren aanmoedigen en dat start ‘s ochtends 

al. Voor de meeste kinderen lukt dit zeker! 

Wil je toch eens nog even iets melden of 

vragen aan de juf? Geen probleem hoor, kom 

gerust even tot bij ons. 

- Ook willen we vragen om bij het afhalen 

van de kinderen de afspraken van de speel-

plaats na te (laten) leven. De kinderen ken-

nen deze best, maar soms durven ze al eens 

te profiteren van een onwetende ouder… De 

afspraken hangen aan de gele en blauwe 

kaarten. 

- En dan nog een laatste dingetje: mogen we 

vragen om de goede doorgang van de rijen 

van de lagere school te respecteren? Het is 

belangrijk dat de leerkrachten en de ge-

machtigd opzichter het overzicht kunnen 

bewaren. Mogen we daarom vragen dat ou-

ders van kinderen van de lagere school hun 

kinderen zoveel mogelijk ophalen aan de 

Dreef of aan de Post? Zo kunnen we de druk-

te aan de schoolpoort een beetje beperken. 

Dankjewel om mee te werken aan een fijne 

en goede gang van zaken! 



OOK DE DINO-, SMURFEN  

–EN DE ZESDE KLAS GAAT FIETSEN EN…. 

Hoi allemaal 

Op volgende dagen hebben we onze fiets nodig: 

• vrijdag 20/9, dan is het verkeerspark in het Kattegat. Dit is 

georganiseerd door de politie en er is dan ook een fietscontrole.  

en op: 

• vrijdag 27/9, dan is het scholenveldloop in de Molenbergen. 

Zorgen jullie ervoor dat je fiets goed in orde is? Een fluo en een 

fietshelm is zeker ook geen overbodige luxe als we (in groep) gaan 

fietsen. 

En speciaal voor de leerlingen van de Smurfenklas: 

Brengen jullie ook een fiets mee op dinsdag 8 oktober? Dan mogen 

we voor de dag van de landbouw naar het familiebedrijf Wouters - 

Verbreuken gaan. Hier krijgen we deze dag uitleg over de gezonde 

voedselproductie. 

DE REGENBOOGKLAS FIETST EN LOOPT 

Op vrijdag 27 september is het scholenveldloop. We gaan  

met de fiets naar de Molenbergen, waar de veldloop georgani-

seerd zal worden.  

Graag zoeken we nog enkele bereidwillige (groot)ouders die met 

ons mee willen fietsen.  Mensen die met ons mee willen rijden, 

mogen altijd een seintje geven in de agenda of aan de juffen. 

We moeten in de voormiddag lopen . 

Denken jullie er ook aan om de fiets van je kind na te kijken?  

Zo kunnen we veilig naar daar fietsen.  

Alvast bedankt  

Juf Chris en juf Karin 

WOENSDAG = STUDIEDAG 
Let op: volgende woensdag 18 september is 

het pedagogische studiedag. Dan is er geen 

school voor de kinderen. De juffen, mees-

ters en personeelsleden van de school gaan 

hun EHBO vaardigheden opfrissen onder be-

geleiding van echte vakmensen. 


