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Jaarthema:  dromen geven licht 
 

WEEK VAN HET BOS 

In de herfstperiode bezoeken alle kinderen het bos.  

We zoeken daarbij naar een grote verscheidenheid, zodat de kinderen gedurende hun schooltijd 

verschillende bossen en natuurgebieden uit onze regio leren ontdekken. De kinderen dragen aangepaste 

kledij en in geval van regenweer zijn laarzen best! 

 

✓ Maandag 27 september: L1-2 naar Kabouterberg  €2.5 

✓ Donderdag 7 oktober: KLEUTERS naar Dennenoord  €2.5 

✓ Maandag 25 oktober: L3-4 naar Gerhagen   €2.5 

✓ Vrijdag 29 oktober: L5-6 op natuurwandeling (met gidsen) €1 

Bijdrage van de ouders (via schoolrekening) staat vermeld achter elke activiteit.     

  

 

CULTURELE Voorstellingen 
We streven ernaar om elk schooljaar ieder kind één voorstelling te laten bijwonen. Hierbij het overzicht: 
L1-2: dinsdagnamiddag 5 oktober   “WARS” 
L5-6: dinsdagvoormiddag 16 november  “Nautilus” 
KO-K1: maandagnamiddag 22 november  “Concert Magiq” 
L3-4: dinsdagnamiddag 22 maart ‘22  “5 kilo pascal” 
K2-K3: donderdagvoormiddag 21 april ‘22  “Drrraai” 
 
De ouderbijdrage (€4) wordt verrekend via de schoolrekening. 

 
 
Kijkdag voor nieuwe kleuters op 13 oktober 

De nieuwe kleuters, geboren t.e.m.8 mei 2019, (= instap 8 november 2021) én 

hun ouders worden uitgenodigd om 09.00 uur, om kennis te maken met onze 

school, hun (toekomstig) klasje en de juf. 

 

Volgende kennismakingsmomenten: 

- Woensdag 22 december (instap 10/01/22 én 01/02/2022) 

- Woensdag 16 februari 2022 (instap 07/03/2022) 

- Woensdag 30 maart (instap 19/04/2022) 

- Woensdag 18 mei (instap 30/05/2022). 

 
(extra) Verlofdagen eerste trimester: 
LOKALE VERLOFDAG:   woensdag 6 oktober  
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG:  woensdag 20 oktober 

LOKALE VERLOFDAG:  vrijdag 12 november 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG: woensdag 1 december 

2 / 2021-2022 
   
30/09/2021 

NIEUWSBRIEF 
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BIKE2SCHOOL 
De scanner telt tot 121 deelnemers. 
In totaal is er al 981 km gefietst en 710 km gewandeld. We spaarden 328 kg CO² uit. 

 
 
Schoolrekening – maximumfactuur 

✓ De eerste schoolrekening komt er aan. Gelieve alles goed te controleren en snel te reageren  (014 
566480) mochten er volgens u onjuistheden op staan.   
Betaling via domiciliëring blijft een “aan te bevelen” manier. 
 

✓ (leer-) Activiteiten buiten de school zijn zelden kosteloos.  
Busvervoer, inkom, gidsen, … bepalen de rekening. Deze onkosten worden enerzijds door ons 
schoolbestuur en onze ouderraad betaald, anderzijds door een bijdrage van ouders via de 
schoolrekening.  

 
 
Grootouderfeest 
Donderdagvoormiddag 28 oktober zal het doorgaan in de school. Het kleuterteam is in volle voorbereiding 

om jullie een fijne voormiddag te bezorgen. De kleuters blijven die namiddag verder op school. 

 

De ouderraad biedt u koffie en een zoetje aan, opgediend door studenten van KOGEKA. 

Er is echter WEL een mondmaskerplicht. Verder trachten we om in te delen in kleinere groepen. 

 
 
 

Eetfestijn: 16 oktober  
  van 12.00 - 14.00 uur en van 16.30 – 19.00 uur 
U en uw familie (en vrienden / buren) worden vriendelijk uitgenodigd op het eetfestijn in de school. 
De mensen van de ouderraad zullen er heerlijke gerechten voorschotelen.  
De leerkrachten zorgen voor de bediening ervan!  
De kinderen van L6 gaan telkens zorgen voor propere en opgeruimde tafels! 
Vele (groot)ouders bezorgen jullie een verrassend dessert! 

  
Kortom, de ideale gelegenheid om elkaar in een culinaire sfeer te ontmoeten en de 
ouderraad financieel te steunen. Deze opbrengsten ondersteunen vele activiteiten van uw 
kinderen in onze school.   
  
Voor het dessertenbuffet doet de ouderraad zoals vorige jaren beroep op de kook- en 
bakkunst van onze eigen vrijwillige (groot-)ouders.  

Bestellingen + keuzemoment aanduiden 
en graag tegen 5 oktober doorgeven a.u.b. 

BIJ VOORKEUR “DIGITAAL” 
  

 
Coronamaatregelen: UPDATE 01/10/2021 
• Vanaf 1 oktober vervalt de mondmaskerplicht op heel veel plaatsen, ook bij het brengen en ophalen 

van de kinderen aan school. De regels van de brede samenleving gelden dan. Daarin wordt wel volgend 

advies meegegeven: ‘Als de afstandsregel niet kan worden nageleefd, blijft het dragen van een mondmasker 

sterk aanbevolen voor personen vanaf 13 jaar.’ Maar dat is dan de verantwoordelijkheid van de ouders. 

• De preventieadviseur of het lokaal bestuur kan de mondmaskerplicht aan de schoolpoort eventueel 

nog wel opnieuw invoeren, indien de lokale situatie hierom vraagt. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

Namens het schoolteam,        Guy Willems, directeur 
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Oktober 2021 
vrijdag 1      L5-6: vierdaagse 

zaterdag 2      12.00 uur Vormselviering te Elsum 

zondag 3  

maandag 4      Nascholing Laure M. stage L6 

dinsdag 5      NM: nascholing Lien   
     Stage L6 20.00 uur: ouderraad 

     NM: L1-2 naar CC De Werft “WARS”   

woensdag 6 Lokale vrije dag  NM: korfbalinstuif L12-3 

donderdag 7 K.S. WEEK VAN HET BOS: Eindhout   VM: L3-4 zwemmen  

vrijdag 8      VM: L5-6 zwemmen 

     L3 op leeruitstap Geel, stadswandeling 

zaterdag 9  

zondag 10  

maandag 11 VM: nascholing Inge online start stage L3 

dinsdag 12      Nascholing Helga 

woensdag 13 09.00 uur: KIJKMOMENT KO  NM: voetbal 4-4 voor L3-4-5-6 

donderdag 14      VM: L3-4 zwemmen   

vrijdag 15      VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 16 Eetfestijn 

zondag 17  

maandag 18      VM: L6 op medisch onderzoek in CLB  

     VM Yanne op navorming  stage L3 
     blokstage L6 t.e.m. 29/10  

dinsdag 19  

woensdag 20 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  “executieve functies” 

donderdag 21      VM: L3-4 zwemmen    

vrijdag 22 Hildegarde op nascholing     VM: L5-6 zwemmen 

zaterdag 23  

zondag 24  

maandag 25     VM: L1 CLB medisch onderzoek in de school 

    L3-4: WEEK VAN HET BOS naar Gerhagen 

dinsdag 26    VM: L1-2 sportdag AXIO TEAMVERGADERING 

woensdag 27  

donderdag 28 VM: K.S. grootouderfeest   VM: L3-4 zwemmen       stage L3 

vrijdag 29     L5-6: WEEK VAN HET BOS natuurwandeling 

zaterdag 30   

zondag 31  
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November 2021 
maandag 1 Start herfstvakantie 

dinsdag 2  

woensdag 3  

donderdag 4  

vrijdag 5  

zaterdag 6  

zondag 7 Einde herfstvakantie 

maandag 8      Stage L1    
       20.00 uur: ouderraad 

dinsdag 9  

woensdag 10      NM: Unihockey voor L5-6 

donderdag 11 Wapenstilstand vrijaf 

vrijdag 12 Lokale vrije dag 

zaterdag 13  

zondag 14  

maandag 15      Stage L1+ L3 

dinsdag 16     VM: L5-6 naar CC De Werft “Nautilus” 

woensdag 17  

donderdag 18 Mama TANDARTS in K3 → L6 

vrijdag 19     VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 20  

zondag 21  

maandag 22 N.M. K0-1 naar Cc De Werft “Concert Magiq” Stage L1 + L3 

dinsdag 23  

woensdag 24  

donderdag 25 VM: K3 zwemmen     TEAMVERGADERING 

vrijdag 26      VM: L1-2 zwemmen  
   ZERO AFVAL 

zaterdag 27   

zondag 28  

maandag 29  

dinsdag 30  
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December 2021 
woensdag 1 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG  “diversiteit” 

  20.00 uur: ouderraad 

donderdag 2      stage L3 

vrijdag 3      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 4  

zondag 5  

maandag 6      blokstage L1  t.e.m. 10 december 

dinsdag 7  

woensdag 8  

donderdag 9 VM: K3 zwemmen   VM: L5 CLB vaccinatie in de school 

vrijdag 10      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 11  

zondag 12  

maandag 13      Rapporten meegeven   

     stage L3 

dinsdag 14  

woensdag 15 K.S. + L.S. oudercontacten 

donderdag 16      L.S. oudercontacten 

vrijdag 17      VM: L1-2 zwemmen 

zaterdag 18  

zondag 19  

maandag 20 TEAMVERGADERING 

dinsdag 21  

woensdag 22 09.00 uur: KIJKMOMENT KO 

donderdag 23 VM: K3 zwemmen 

vrijdag 24      VM: L1-2 zwemmen 

12.20 uur: begin kerstvakantie 

zaterdag 25  

zondag 26  

maandag 27 Start kerstvakantie 

dinsdag 28  

woensdag 29  

donderdag 30  
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