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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Na deze korte, maar goedgevulde week staan we volgende week 

voor de oudercontacten van de kleuterschool. We zullen er alles 

aan doen om dit veilig en volgens de geldende maatregelen te 

laten verlopen. We vinden het toch erg belangrijk om jullie alle-

maal in ‘t echt te kunnen ontmoeten om zo samen te werken 

aan de ontwikkeling van jullie kinderen. Mogen wij vragen om 

zeker een  mondmasker te dragen en zo veel mogelijk buiten te 

wachten tot het tijdstip van afspraak? 

Graag tot dan! Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

12-15/10 Oudercontacten (kleuterschool) 

19/10 Studiedag: geen school 

27/10 Uitstap ‘De Vroente’ L2-L3 

28/10 Workshop ‘Afval beheren’ L3 

30/10 Rapport 

2-6/11 Herfstvakantie 

09/11 Instap nieuwe peuters (Julesklas) 

11/11 Vrije dag (Wapenstilstand) 

16/11 Ouderraad (20u) 

16-19/11 Oudercontacten (lagere school) 

23/11 Start voorleesweek 

24/11 Theater in Kadans (Lagere School) 
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COVID-MAATREGELEN 

We merken dat de maatregelen die op  

school zijn getroffen goed worden nageleefd, 

dat doet ons natuurlijk veel plezier.  

We willen vragen om ook de maatregelen ivm 

quarantaine nauwgezet op te volgen. We 

kunnen dit als school niet altijd controleren, 

daarom rekenen we erop dat iedereen zijn 

verantwoordelijkheid hierin opneemt.  

Het is uiteindelijk toch een kwestie van res-

pect voor elkaar, niet? 

Zie: www.info-coronavirus.be 

PARAPLU 

Hallo Juleskes, 

Jullie mogen op maandag 12 oktober een (kinder)paraplu mee-

brengen! Voorzien jullie de paraplu met  

de naam van jullie peuter? Zou de paraplu  

enkele dagen in onze klas mogen blijven? 

Dank je wel!   

Groetjes, juf Sofie 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Vandaag kwam de schoolfotograaf op bezoek. Er werden  

klasfoto’s, individuele én foto’s met broers en zussen gemaakt. 

Over enkele weken krijgen jullie de foto’s mee naar huis en kun-

nen jullie beslissen om deze al dan niet aan te kopen. 

LEERLINGENRAAD 

Na onze ouderraad is ook de leerlingenraad weer uit de  

startblokken geschoten. Zij helpen de school om goede af-

spraken te maken en denken mee na over wat er beter kan. 

Onder leiding van juf Mieke vormen komen zij regelmatig sa-

men en werken ze aan verschillende projecten. 


