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Maaltijdkaart  

De maaltijdkaart wordt tijdig meegegeven 

naar huis. Om een juiste inschatting te kunnen 

geven van het aantal te bestellen maaltijden 

bij de traiteur, moet deze kaart zo vlug als 

mogelijk terug worden meegegeven naar 

school. Het niet binnenbrengen van die kaart 

betekent dat er geen bestelling is 

doorgegeven en dus picknick meebrengen.  

 

Zwemouders gezocht  

Wij zoeken nog extra zwemouders die kunnen meegaan naar het 

zwembad (vertrek op school rond 10.10 uur en terug op school 

rond 11.15 uur.) Taak : begeleiden van een groepje kinderen ! 

Aanbod :  een groep enthousiaste zwemouders !  

 

 Zwemmen met 5de en 6de leerjaar  

Vorige week trokken de leerlingen van 

het 5de en 6de leerjaar met de fiets naar 

het zwembad. Echter is dit minder goed 

meegevallen dan gehoopt. Daarom is 

beslist om in de toekomst toch een bus 

in te leggen. Enkel voor de sportdag en 

de laatste schooldag zullen deze klassen 

met de fiets naar het zwembad rijden.  

 

 

Sportweek  

In oktober zijn de sportweken 

gepland. Op de website kan u de 

juiste data vinden per leerjaar. 

Verdere afspraken worden via een 

apart schrijven gemaakt.  

 

Fluo-jasjes  

Woensdag 10 oktober krijgen alle leerlingen een gratis fluo-jasje met 

het embleem van de school. Ons oudercomité ondersteunt dit initiatief 

en betaalt alles. Als school verwachten wij dat ALLE kinderen dit fluo-

jasje dragen bij vertrek en aankomst op school.    

Bij verlies zal 5 euro worden aangerekend. Wanneer het echter stuk is, 

kan dit gratis omgeruild worden op het secretariaat.  

Op deze manier verhogen wij de verkeersveiligheid van onze leerlingen 

in het verkeer. U doet toch ook mee ?  

Koekjesverkoop oudercomité 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het 

oudercomité hun koekjesverkoop. Dit jaar 

echter in een nieuw jasje met LU-koekjes. 

Binnenkort krijgen alle kinderen een brief 

mee waarmee het mogelijk is om de 

pakketten te bestellen.  

Ten laatste tot  22 oktober kunnen 

bestellingen binnen gebracht worden. Op 

zaterdag 17 november zullen de zakken 

kunnen opgehaald worden op school. Veel 

succes ! De opbrengst gaat integraal terug 

naar de schoolwerking om de leerlingen 

nog beter te kunnen ondersteunen.  

 

Frietjesbak 2018 

In het weekend van 29 en 30 september was er op het 
dorpsplein kermis. Ook onze school wou dit op een 
gepaste wijze vieren. Het oudercomité trakteert alle 
kinderen (kleuter en lagere school) met heerlijke 
frietjes met saus en een frikandel. Alvast bedankt aan 
ons oudercomité voor dit mooi en lekker cadeau.  
 

Vanaf 1 september zijn we in de Bijenkorf gestart met 
duurzaam onderwijs, nl. team-teaching : Alle leerkrachten 
geven het beste van zichzelf om ervoor te zorgen dat :  

• alle kinderen hun eigen talenten kunnen ontplooien.  

• we leren rekening houden met elkaar en ieders 
mogelijkheden. Want leren is meer dan alleen maar 
rekenen en taal.   

• kinderen kunnen werken volgens hun eigen tempo. 
Kinderen die het wat moeilijker hebben, krijgen extra 
ondersteuning. Kinderen die het gemakkelijker 
hebben, krijgen extra uitdagingen.   

Afwezigheden op school !  

Met aandrang vragen wij om na 

ziekte of afwezigheid een zelf 

geschreven briefje (maximum 4) of 

een doktersattest mee te brengen 

ter verantwoording naar school.  

 

 



Kalender oktober – november (+ website school) 

dinsdag 2 oktober  sportweek voor 1ste en 2de leerjaar  

woensdag 3 oktober  fietscontrole  
sportweek voor het 1ste leerjaar  
oudercontact voor de kleuterschool (info volgt) 

donderdag 4 oktober  sportweek voor 1ste en 2de leerjaar  

vrijdag  5 oktober  sportweek voor 2de leerjaar  
zwemmen voor groep B + 3de graad  

maandag  15 oktober  sportweek voor 5de en 6de leerjaar  

dinsdag 16 oktober  sportweek voor 5de en 6de leerjaar  

woensdag 17 oktober  sportweek voor 5de en 6de leerjaar  

donderdag 18 oktober  vergadering oudercomité  

vrijdag  19 oktober  zwemmen voor groep A + 3de graad  

maandag  22 oktober  sportweek voor 3de en 4de leerjaar  

dinsdag 23 oktober  sportweek voor 3de en 4de leerjaar  
wenmoment nieuwe kleuters  

woensdag 24 oktober  sportweek voor 3de en 4de leerjaar  

donderdag 25 oktober  rapport 1 voor de leerlingen van de lagere school  

zaterdag  27 oktober t/m zondag 4 november : herfstvakantie   

donderdag 1 november  Allerheiligen  

donderdag 8 november  medisch onderzoek voor het 1ste leerjaar  

zondag  11 november  wapenstilstand  
wandel mee 

dinsdag 13 november  medisch onderzoek voor het 1ste leerjaar  

woensdag 14 november  sportactiviteit : handbal  voor het 6de leerjaar (namiddag) 

donderdag 15 november  medisch onderzoek voor het 1ste leerjaar  

vrijdag  16 november  zwemmen groep B 

zaterdag 17 november  kijkdag van 10 tot 12 uur  
koekenslag  

woensdag 21 november  oudercontact voor de lagere school (info volgt)  
sportactiviteit : Gymland voor het 1ste leerjaar (namiddag)   

woensdag 28 november  sportactiviteit : handbal voor het 5de leerjaar (namiddag)   

vrijdag  30 november  zwemmen groep A 

 

 


