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Fluo-jasje :  

Nu de donkere periode in aantocht is, willen we iedereen 

uitnodigen om te blijven meehelpen aan de veiligheid van onze 

kinderen. Alle kinderen moeten een fluo-jasje dragen ! Zo 

worden ze beter gezien in het verkeer. Het jasje kan steeds 

worden omgewisseld wanneer het versleten is. Vraag ernaar bij 

de juf of de meester.  

 

 

Dag van de jeugdbeweging :  

Op vrijdag 18 oktober is het de dag van 

de jeugdbeweging. Die dag mogen de 

kinderen in hun uniform naar school 

komen.  

 

Sportweek voor 1ste en 2de leerjaar :  

Van 15 tot 18 oktober hebben de leerlingen 

van het 1ste en 2de leerjaar een sportweek. 

De verplaatsingen gebeuren met de bus. 

Verdere afspraken worden door de 

leerkracht gemaakt.  

 

Stipte ouders = stipte kinderen ! 

Kinderen moeten op school zijn voor het 

belsignaal rinkelt !  

 

Meester op de fiets :  

Op dinsdag 1 en woensdag 2 oktober krijgen 

de leerlingen van de lagere school een 

verkeersles. Zij brengen hiervoor hun fiets 

mee naar school. Er wordt les gegeven 

i.v.m. de verkeersveiligheid en de kinderen 

moeten een hindernissenparcours afleggen.  

 

 

Verkeersdag voor het 5de en 6de leerjaar :  

Dinsdag 8 oktober vertrekken de leerlingen van 

het 5de en 6de leerjaar naar het kasteel van 

Wippelgem om een volledige dag 

ondergedompeld te worden in de 

verkeersveiligheid. Zo kunnen ze kennis maken 

met een behendigheidsparcours, tuimelwagen, 

promillebrillen, … .  

 

 

Uw kind is afwezig wegens ziekte : 

Wanneer uw kind ziek is en niet naar school kan 

komen, is het belangrijk dat u tussen 08.00 uur 

en 08.40 uur de school verwittigt. De maaltijden 

(warme maaltijd en/of soep) kunnen dan nog 

geannuleerd worden en er moet geen remgeld 

aangerekend worden. (Ook verwittigen bij eigen 

drank, zodat remgeld kan geannuleerd worden.) 

 

Scholencross :  

Op woensdag 25 september was de 

jaarlijkse scholencross een 

hoogdag voor alle sportliefhebbers. 

Met de leuze ‘meedoen is 

belangrijker dan winnen’ kwamen 

heel veel kinderen van onze school 

aan de start. Iedereen was zeer 

gemotiveerd om mee te lopen. 

Enkelen konden zelfs een medaille 

veroveren. Proficiat aan alle 

deelnemers.  
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Speelplaatsafspraken :  

Met de meesters en juffen willen we van de speelplaats een ruimte maken waar spelen fijn is.  

We hebben reeds springtouwen en rekkers aangeboden in de lagere school. Echter is het ook nodig 

om duidelijke afspraken te maken voor groot en klein.  

Hieronder enkele gemaakte afspraken voor de lagere school : 

- kinderen die met de fiets naar school komen, stappen af aan het hek en gaan met de fiets 

aan de hand naar de fietsenberging.  

- alles wat kan geruild worden(fortnite, aldi emoties, ... ), wordt niet toegelaten op school. 

- wie naar de klas gaat om te helpen tijdens de speeltijden moet een geldig pasje hebben. 

- in de zandbak en voetballen is met een beurtsysteem dat uitgehangen wordt en duidelijk 

zichtbaar is voor iedereen.  

- het kunstgras naast de zandbak is een rustige zone !  

- we organiseren op regelmatige basis een S(peel)dag waarop allerlei materiaal mag 

meegebracht worden. De eerste S(peel)dag is vrijdag 11 oktober. Hiervoor wordt een aparte 

brief meegestuurd met meer uitleg. 

 

 

Wannebee party :  

Je kan nog steeds kaarten kopen voor de 

wannebee-party, een organisatie van ons 

oudercomité. Wie graag de beentjes strekt, 

is welkom op zaterdagavond 19 oktober.  

 

Jaarthema :  

Boekenbeest Griddle zorgt voor 

bloedstollende, spannende, griezelige, 

enge, je-de-stuipen-op-lijf-jagende, grote 

avonturen. Net voor de herfstvakantie 

organiseren we een groots griddle-feest 

voor groot en klein.  

 

 

Rapport 1 :  

Op vrijdag 25 oktober krijgen de kinderen 

van de lagere school hun eerste rapport 

voor dit schooljaar.  

 

 

Maandag 7 oktober :  

lokale verlofdag 

De kinderen mogen genieten van een 

verlengd weekend. We zien elkaar uitgerust 

terug op dinsdag 8 oktober.  
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Kalender  

 

oktober 2019 

dinsdag  1 oktober meester op de fiets voor het 1ste, 2de 3de en 5de leerjaar (fiets meebrengen) 
boekenbeestbabbel en aanbreng nieuw boekenbeest Griddle 

woensdag 2 oktober meester op de fiets voor het 4de en 6de leerjaar (fiets meebrengen)  
3de kleuterklas : bezoek aan het Leen (Eeklo) 
3de leerjaar : bezoek aan de school van toen (Gent) 
5de leerjaar : uitstap naar het bos (Lembeke) 
oudercontacten in de kleuterschool 

vrijdag 4 oktober  zwemmen  
kermisactiviteit voor de volledige school  
terugkomdag voor onze oud-leerlingen van vorig schooljaar  
werelddierendag 

zaterdag 5 oktober  dag van de leerkracht  

maandag 7 oktober  lokale verlofdag / vrijaf voor de leerlingen  

dinsdag 8 oktober verkeersdag in kasteel van Wippelgem (5de en 6de leerjaar – fiets 
meebrengen) 

woensdag 9 oktober  vergadering oudercomité om 20.00 uur op school 

vrijdag 11 oktober S(peel)dag voor groot en klein  

zondag 13 oktober t/m zondag 20 oktober : week van het bos  

dinsdag 15 oktober sportweek voor 1ste en 2de leerjaar  
6de leerjaar : film in C.C. Stroming 

woensdag 16 oktober sportweek voor 1steleerjaar  

donderdag 17 oktober sportweek voor 1ste en 2de leerjaar  

vrijdag 18 oktober sportweek voor 2de leerjaar  
dag van de jeugdbeweging 
zwemmen  

zaterdag 19 oktober Wannebee party van het oudercomité 

maandag 21 oktober  wenmoment voor nieuwe kleuters die starten na de herfstvakantie 

dinsdag 22 oktober  Griddle-vertelmoment 

woensdag 23 oktober  woensdagsport : 5de leerjaar – handbal 
medisch onderzoek voor het 1ste leerjaar (groep 1) (op school) 

donderdag 24 oktober 6de leerjaar : bezoek aan het beroepenhuis  

vrijdag 25 oktober eerste rapport voor de leerlingen van de lagere school 
3de leerjaar : bezoek aan de Lembeekse bossen  

zaterdag 26 oktober t/m zondag 3 november : herfstvakantie 

 

november 2019 

vrijdag 1 november Allerheiligen  

zaterdag 2 november  Allerzielen  

maandag 4 november  instapdatum nieuwe kleuters  

vrijdag 8 november 11-novemberviering aan de kerk (14.30 uur) 

maandag 11 november wandelmee (info volgt) 

dinsdag 12 november pedagogische studiedag / vrijaf voor de kinderen  

woensdag 13 november woensdagsport : 6de leerjaar - handbal  

vrijdag 15 november zwemmen  
peuterkijkdag / opendeurdag van 16.00 – 18.00 uur 

zaterdag 16 november peuterkijkdag / opendeurdag van 10.00 – 12.00 uur 
start van de voorleesweek  

woensdag 20 november oudercontacten voor de lagere school  

donderdag 21 november medisch onderzoek voor het 1ste leerjaar (groep 2) (op school) 

vrijdag 22 november S(peel)dag voor groot en klein  

maandag 25 november vergadering oudercomité om 20.00 uur (in ’t Klokhuis) 

donderdag 28 november medisch onderzoek voor het 4de leerjaar (op school) 

vrijdag 29 november zwemmen  
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