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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Nog een weekje tot aan de herfstvakantie, een weekje waarin 

we de -wellicht laatste- uitstap hebben gepland voor een tijd-

je… De gelukkigen zijn de leerlingen van 3 en 4 die dinsdag naar 

De Vroente gaan. Lekker buiten in de natuur bezig zijn met de 

eigen klasgroep. Dat moet nog net kunnen.  

Onze ouderraad heeft ook een verrassing voor jullie klaar, hier-

over lees je meer op de tweede pagina van deze nieuwsbrief, 

begin volgende week volgt dan het vervolg…  

Geniet van een mooi herfstweekend en wees voorzichtig hé.  

Tot maandag! 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

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) 

13/11 Wieltjesdag 1 en 2 

16/11 Ouderraad (20u) 

16-19/11 Oudercontacten (lagere school) 

20/11 Wieltjesdag 3 en 4 

24/11 Theater in Kadans (Lagere School) 

01/12 Sint op school 
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HAMER MEEBRENGEN 

De kinderen van het derde leerjaar mogen tegen donder- 

dag een hamer meebrengen om te knutselen. 

Alvast bedankt! 

Juf Karin 

CORONA UPDATE 

Zoals jullie ongetwijfeld in de media hebben kunnen ver- 

nemen schakelen de scholen momenteel over naar ‘code oranje’. 

Ook op onze school zijn we natuurlijk in nauw overleg met de 

CLB arts en met de preventiedienst om alles goed te laten verlo-

pen en om het virus zo weinig mogelijk kansen te geven. Reeds 

vanaf het begin van het schooljaar passen wij strengere maatre-

gelen toe dan ons werden opgelegd. 

In bijlage bij deze nieuwsbrief kan je, ter informatie, een 

‘beslissingsboom’ terugvinden waaruit je kan afleiden wanneer 

je kind wel of niet naar school mag.  

We willen heel graag iedereen bedanken om zo goed de maatre-

gelen te volgen, niet in het minst ook onze kinderen die zich heel 

knap hebben aangepast aan de huidige situatie. Wij kunnen dat! 

STEM-OLYMPIADE: MAANDAG 

Beste Zesdeklasser(s), 

Maandag zullen wij deelnemen aan de voor-

ronde van de Vlaamse junior STEM-

olympiade. Indien enkele onder jullie be-

schikken over een laptop dan zou het fijn 

zijn mocht die voor 1 dag mee naar school 

komen. Enkel uw zoon of dochter zal er ge-

bruik van maken en 's avonds brengen ze 

hem terug mee naar huis.  

Groetjes, juf Mieke 

UITSTAP DE VROENTE 

Beste leerlingen van de Regenboogklas en de Dinoklas, 

Op dinsdag 27 oktober trekken we in de voormiddag met de bus op uitstap 

naar De Vroente in Kalmthout. De kinderen van de Regenboogklas zullen ge-

nieten van de herfstkleuren in de heide, terwijl de kinderen van de Dinoklas 

‘broebelbeestjes’ zullen onderzoeken en waterproefjes zullen uitvoeren. Doe 

gemakkelijke, warme kledij en stevige schoenen aan. Voorzie indien nodig, 

bij regenweer, ook een regenjasje. Breng een rugzakje mee met een tussen-

doortje en een drinkbus. Zorg ervoor dat je tijdig op school bent, want we 

vertrekken onmiddellijk na het belsignaal. 

Wij kijken er alvast naar uit!  

Veel groetjes, 

Juf Carolien, juf Karin, juf Evelyne en juf Magd 

BATTERIJEN GEZOCHT 

Wij zamelen op school  

lege batterijen (voor huishoude-

lijk gebruik) in. Met de opbrengst 

hiervan kunnen we schoolmateri-

alen 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! 



 

Begin volgende week krijgen jullie kids een bestelboekje mee naar huis voor  

de jaarlijkse verkoop van onze zoete lekkernijen. 

 Jaja, ook dit jaar weer 2 weken verkoopplezier! 

 
Graag ontvangen wij jullie bestelbonnetjes met gepast geld of bewijs van  
betaling via overschrijving ten laatste op dinsdag 10 november 2020.  
 
Al het lekkers komt met jullie kids mee naar huis op donderdag 26 november 
2020! 
 
Wij belonen ook dit schooljaar de 2 klassen die de grootste opbrengst bij elkaar 
kunnen brengen met een leuke verrassing : één klas van de lagere school en één 
kleuterklas. 
 
Heel veel verkoopplezier en alvast een heel warme dankjewel voor jullie hulp!!! 
 
PS: extra bestelblaadjes zijn steeds te verkrijgen op onze school of kun je afdrukken 
via de schoolwebsite. 
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