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We kondigden reeds aan dat we  opnieuw 

deelnemen aan de actie helm op fluo top ! 

Met de winter voor de deur benadrukken 

wij nogmaals het belang van de 

zichtbaarheid van onze kinderen op weg 

van en naar de school. Wij vragen dan ook 

dat zij hun fluojas ALTIJD dragen. Voor 

diegenen die met de fiets komen, is een 

goed werkend fietslicht geen overbodige 

luxe en promoten we de fietshelm ! De 

leerlingen verzamelen op deze manier 

stickers. (Met een volle kaart kunnen ze 

gratis naar Planckendael, de Zoo van 

Antwerpen of het Serpentarium in 

Blankenberge.)  

Als school stellen wij vast dat tijdig op school 

aankomen niet voor iedere ouder een gemakkelijke 

opdracht is. Graag geven wij enkele tips :  

- enkele minuten vroeger opstaan doet 
wonderen !  

- tijdig thuis vertrekken ! 
- uw kind aanmanen om vlugger te eten, 
- uw kind aanmanen om zich vlugger aan te 

kleden,  
- … 

Geef uw kind een juiste attitude mee, zodat het 
later ook wil en kan op tijd zijn.  
 

Reserve 

leesmoekes/vakes/oma’s/

opa’s  gezocht : wij zoeken 

nog enkele mensen die wij 

mogen contacteren 

wanneer we iemand te kort 

hebben. Bent u (soms) vrij 

op donderdagnamiddag ? 

Neem dan contact op met 

juf Petra.  

Afwezigheden : Mogen wij vragen om ons 

tussen 08.00 en 08.40 uur te contacteren 

wanneer uw zoon of dochter afwezig zal 

zijn op school. Zo worden eventueel 

bestelde maaltijden geannuleerd en kunnen 

wij de klasleerkracht(en) op de hoogte 

brengen.  Alvast bedankt voor uw 

medewerking ! 

Naamtekenen kledij : nu de temperaturen naar 

beneden duiken, zullen meer en meer kinderen ook 

muts, sjaal of handschoenen dragen. Mogen wij 

vragen om alle kledij dan ook te naamtekenen. Zo 

kan iedereen gemakkelijker zijn / haar kledij terug 

vinden.   

Op de website www.goedgemerkt.nl of andere 

gekende sites kan je vrij goedkoop naamlintjes 

bestellen.  

 

Wapenstilstand herdenkingsmoment : Naar jaarlijkse 
traditie worden de slachtoffers van de beide 
wereldoorlogen in  november herdacht. Dit jaar zal deze 
herdenking plaatsvinden op vrijdag 9 november om 14.30 
uur op het kerkplein. Onze leerlingen van het 5de leerjaar 
nemen hieraan deel. Het einde is voorzien om 15.00 uur.  
Ook u als ouder bent van harte welkom om dit 
herdenkingsmoment bij te wonen.  
 

 

http://www.goedgemerkt.nl/


Kalender november en december (+ website school) 

zaterdag  27 oktober t/m zondag 4 november : herfstvakantie   

    

donderdag 8 november  medisch onderzoek voor het 1ste leerjaar  

vrijdag 9  november  herdenkingsmoment Wapenstilstand (5de leerjaar om 14.30 uur) 

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 

maandag 3 december vergadering oudercomité 

donderdag 6  december Sinterklaas komt op bezoek !  

maandag 10 december bezoek aan Sint-Franciscus te Evergem (6de leerjaar) 

vrijdag 14 december zwemmen groep B  

zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019 : kerstvakantie 

 

Wijzigingen aan de kalender zullen via mail doorgegeven worden !  

 


