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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Afgelopen week stalden we de verloren voorwerpen (van de 

kleuters) uit tijdens de oudercontacten. We houden alles nog 

een weekje bij, daarna gaan de spulletjes naar de kringwinkel. 

Verloren voorwerpen van de lagere school kan je terugvinden in 

de gang van het derde leerjaar.  

Zoals jullie weten is het maandag geen school voor de kinderen. 

Het is dan pedagogische studiedag. Dat is een dag dat enkel de 

juffen en de meesters naar school komen voor een nascholing of 

om verder te werken aan de schoolvisie.  

Op dinsdag is het scholenveldloop voor de leerlingen van de la-

gere school. Hopelijk deze keer mét een zonnetje erbij!  

Maak ‘r een prachtig weekend van! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

19/10 Studiedag: geen school 

20/10 Veldloop lagere school 

23/10 Wieltjesdag 3 en 4 

27/10 Uitstap ‘De Vroente’ L3-L4 

28/10 Workshop ‘Afval beheren’ L3 

30/10 Rapport 

30/10 Wieltjesdag 5 en 6 

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) 

24/11 Theater in Kadans (Lagere School) 
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APPELMOES 

De vriendjes van de Mickey-en Minnie Mouseklas mogen  

op dinsdag 20 oktober een geschilde appel meebrengen. We 

gaan er heerlijke appelmoes van maken!  

Extra fruit om in de klas te eten hoeft dan niet meer. 

Juf Leen 

STEM-OLYMPIADE 

Beste Zesdeklasser(s), 
Volgende week donderdag 22 oktober zullen wij deelne-
men aan de voorronde van de Vlaamse junior STEM-
olympiade.  
Indien enkele onder jullie beschikken over een laptop dan 
zou het fijn zijn mocht die voor 1 dag mee naar school 
komen. Enkel uw zoon of dochter zal er gebruik van ma-
ken en 's avonds brengen ze hem  
terug mee naar huis.  
Groetjes, juf Mieke 

VELDLOOP LAGERE SCHOOL 

Volgende week dinsdag 20/10 proberen we het opnieuw: hopelijk is het dan wél mooi weer voor onze  

veldloop. We zullen dit enkel doen met onze eigen school, zodat schoolbubbels niet mengen. Jammer genoeg, 

maar ook begrijpelijk, zullen we dit jaar niet op jullie als supporters kunnen rekenen. We vragen dan ook uitdruk-

kelijk om niet af te zakken naar het Kattegat om toch even een glimp op te vangen van jullie kinderen. 

Om dit verlies van de talrijke aanmoedigingen op te vangen wijzigen we het  

concept een beetje: onze leerlingen van de 3de graad zullen starten met lopen  

op een parcours vol hindernissen. Aansluitend zal de 2de en 1ste graad  

om de 10 minuten mee op het parcours komen.  Zo lopen we op het einde  

dus allemaal samen en zal er toch een groepsgevoel heersen.  

Samen leuk sporten staat centraal! 

Praktisch voor deze dag:  

Voorzie jullie kinderen zeker van sportieve kledij en loopschoenen. Een regenjasje lijkt me ook handig. 

We nemen onze drinkbus en ons fruit mee ter plaatse en maken de verplaatsing te voet.  

Sportieve groetjes, meester Stijn 

BATTERIJEN GEZOCHT 

Wij zamelen op school lege batterijen  

(voor huishoudelijk gebruik) in. Met de op-

brengst hiervan kunnen we schoolmaterialen 

aankopen. Da’s dus dubbel gewonnen: voor 

het milieu én voor onze klassen! Deze maand 

krijgen we dubbele punten voor batterijen,  

aarzel dus niet om deze mee te brengen 

naar school. Dankjewel! 


