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Peuterkijkdag : Op vrijdag 15 november 
(van 16.00 uur tot 18.00 uur) en zaterdag  
16 november (van 10.00 uur tot 12.00 uur) 
zetten we de deuren open voor toekomstige 
kleuters. Als jullie ouders kennen wiens 
zoon of dochter bijna naar school mag 
komen en van een klasje kan beginnen 
dromen, dan mogen zij gerust eens binnen 
lopen. Jullie mogen  ons hun gegevens 
bezorgen, zodat wij hen een uitnodiging 
kunnen sturen.  
 

 

Oudercontacten : In de week van 18 november zijn 
er oudercontacten gepland in de lagere school. 
Een uitgelezen moment om met de leerkracht(en) 
van uw zoon of dochter in gesprek te gaan rond het 
welbevinden op school en de schoolse evolutie.  
Vanaf dit schooljaar gebeuren de inschrijvingen 
hiervoor digitaal via een doodle. De inschrijvingen 
zullen kunnen gebeuren op vrijdag 8 november 
vanaf 18.00 uur ’s avonds. U zal een mail krijgen 
waarin per leerjaar/ per klas een doodle-link is 
opgenomen. Indien u vragen heeft, kan u contact 
opnemen met de klasleerkrachten.  

 

Pedagogische studiedag : Op dinsdag 12 
november hebben onze leerlingen vrijaf 
omwille van een pedagogische studiedag 
voor de leerkrachten. Ook op maandag 9 
december hebben wij een pedagogische 
studiedag waarop de leerlingen thuis mogen 
blijven.   

 

Helm op, fluo-top : De donkerste maanden komen eraan. We 
starten opnieuw met de ‘HELM OP, FLUO TOP !’ actie. Doel 
van het project is de kinderen extra te motiveren om zich 
zichtbaar en veilig in het verkeer te begeven. De actie loopt 
tussen de herfst- en de krokusvakantie. Gedurende deze 
periode kunnen de kinderen stickers verdienen door het 
dragen van een fluo-hesje en een fietshelm. Voor onze school 
kan dit geen probleem zijn, aangezien het dragen van een 
fluo-hesje verplicht is. Kinderen waarbij het fluo-hesje te 
klein is, kunnen dit gratis omwisselen bij de directeur voor 
een groter model. Wie het kwijt is, moet een nieuw hesje 
kopen voor 5 euro.  

 

Wapenstilstand : Op vrijdag 8 november 
organiseert de gemeente om 14.30 uur een 
herdenkingsmoment aan het momument op 
het kerkplein. De kinderen van het 5de en 
6de leerjaar nemen hieraan deel. Ook u als 
ouder bent welkom om dit sereen moment 
bij te wonen.  

 

 
Parkeren aan de school : Mogen wij vragen om de 
parking voor de school vrij te houden voor de 
personeelsleden van de school ? U als ouder kan 
zonder probleem parkeren op het dorpsplein of aan de 
kerk. Ouders die kinderen afzetten of ophalen in de 
opvang via het Akkerken parkeren niet op het voetpad 
! Dit is trouwens verboden volgens de verkeersregels.  
Wij als volwassene moeten het goede voorbeeld geven 
aan onze kinderen. Helpen jullie mee om de 
schoolomgeving veiliger te maken ? Alvast bedankt !  

 

Boekenbeesten op De Bijenkorf : In de maand oktober was GRIDDLE ons 2de boekenbeest. Het was 
griezelen tot op de laatste dag voor de vakantie. Via allerlei griezelboeken konden wij onze leerlingen 
motiveren om te lezen in spannende verhalen/boeken. In de maand november is AXI het boekenbeest. 
Zo kregen alle leerlingen van de lagere school vandaag een opdracht om via een QR-code iets te 
knutselen. Helpen jullie uw zoon of dochter een handje mee ? Ze mogen het knutselwerkje versieren 
(kleuren, schilderen, …). Op de volgende boekenbeestenbabbel kiezen we de klas waarbij de mooiste 
werkjes getoond worden.  
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Koekenverkoop door het oudercomité : 
Op zaterdag 16 november kunnen de 
bestelde koekenpakketten opgehaald 
worden in de kleuterschool tussen 10.00 
uur en 12.00 uur. In naam van het 
oudercomité wens ik alle ouders die 
pakketten hebben besteld te bedanken. Het 
oudercomité zal de opbrengst gebruiken om 
projecten van de school te ondersteunen.  

 

Afwezigheidsattesten : Mogen we vragen 
dat u het afwezigheidsattest van uw kind 
steeds aan de klastitularis bezorgt de dag 
dat uw kind terug aanwezig is op school ? 
Alvast dank voor uw medewerking ! 

 

Tarief studie : Vanaf november wijzigt het tarief 
voor de naschoolse studie :  
€ 1,00 voor 2de en 3de leerjaar (korte studie) 
€ 2,00 voor 4de, 5de en 6de leerjaar (lange studie) 
De nieuwe prijzen werden door de schoolraad reeds 
goedgekeurd. 

 Belsignaal / afhalen kinderen in de 
kleuterklassen : ’s Middags en ’s avonds 
zijn er 2 belsignalen. Gelieve pas bij het 2de 
belsignaal naar de klassen te komen a.u.b.  
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Kalender november – december 2019 
 

november 2019 

vrijdag 8 november 11-novemberviering op het dorpsplein om 14.30 uur (voor 5de en 
6de leerjaar  

maandag 11 november vrijaf / wapenstilstand  
Wandel Mee (Het Leen, Eeklo) 

dinsdag 12 november  pedagogische studiedag voor de leerkrachten / vrijaf voor de 
leerlingen  

woensdag 13 november  woensdagnamiddag sportactiviteit voor het 6de leerjaar 
(handbal) 

vrijdag 15 november  zwemmen  
peuterkijkdag van 16.00 uur tot 18.00 uur  

zaterdag 16 november  peuterkijkdag van 10.00 uur tot 12.00 uur  
afhalen koekenverkoop in de kleuterschool  

zaterdag 16 november t/m zondag 24 november : voorleesweek  

week van 18 november : oudercontacten in de lagere school  

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

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

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

woensdag 27 november  medisch onderzoek voor het 1ste leerjaar (groep 2) 

donderdag 28 november  medisch onderzoek voor het 4de leerjaar  

vrijdag 29 november  zwemmen  
 

december 2019 

dinsdag 3 december  boekenbeestenbabbel voor de lagere school 

vrijdag 6 december  Sinterklaas komt op bezoek  

maandag 9 december  pedagogische studiedag voor de leerkrachten / vrijaf voor de 
leerlingen  

vrijdag 13 december  zwemmen  
bezoek aan secundaire school Sint-Franciscus in Evergem (6de) 

maandag 16 december  wenmoment nieuwe kleuters die starten op 6 januari 2020 

dinsdag 17 december  bezoek aan de secundaire school PTI in Eeklo (6de leerjaar) 

woensdag 18 december  woensdagnamiddag sportactiviteit voor het 4de leerjaar 
(ringstick) 

vrijdag 20 december  2de rapport, sportrapport en ICT-portfolio voor de leerlingen van 
de lagere school 
S(peel)-dag voor groot en klein 
kerstgebeuren op school  

zaterdag 21 december t/m zondag 5 januari : Kerstvakantie 

woensdag 25 december  Kerstmis 

woensdag 1 januari  Nieuwjaar  

maandag 6 januari  instapdatum nieuwe kleuters / terug naar school  
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