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Wafeltjesverkoop 

Oktober is al een paar jaar de maand van onze wafeltjesver-
koop. De kinderen krijgen allemaal een bestelformulier mee 
naar huis. Daarop kunnen jullie naar hartenlust invullen wat 
jullie graag willen bestellen : wafeltjes, truffels, snoepjes,…  

Na de bestelling kan alles afgehaald worden op school vóór 
de herfstvakantie.  

Tutti Frutti 

Het Tutti Frutti
-project werd 
stopgezet op 
onze school.  Onze twee vaste 
fruitdagen blijven natuurlijk 
wel behouden. Dit wil zeggen 
dat alle kinderen op woensdag 
én vrijdag zelf fruit meebren-
gen van thuis. Liefst geschild 
en/of gesneden in een goed 
afsluitbaar doosje.  

Smakelijk!! 

Fluo-hesjes 

Na de herfstvakantie is het weer zover! Vanaf 
maandag 6 november vragen we dat alle leerlingen 
steeds hun fluo-hesje dragen onderweg van en 
naar school.  Zo zijn zij goed zichtbaar in het ver-
keer.  

De nieuwe leerlingen die nog geen hesje van de 
school hebben, kunnen dit op maandag 6 november 
op het secretariaat gaan afhalen.  

BELANGRIJK !! 

Vanaf nu zal er niet meer gecommuniceerd wor-
den via GIMME. Alle mededelingen zullen via mail 
naar de ouders gaan.  

Voor foto’s en blog kunnen jullie terecht op onze website 
www.dekade.be.  

Enkele belangrijke 

data: 

woensdag 4 oktober:  

pedagogische  
studiedag: vrijaf! 

donderdag 5 oktober: 

De schoolfotograaf komt. Van 16.00u 
tot 17.00u kan u gezinsfoto’s laten 
maken. 

maandag 9 oktober:  

Boom jaarmarkt, vrijaf!  

donderdag 26 oktober: 

individueel oudercontact voor de  
lagere school 

 

Schaatsen 

Op vrijdag 6 oktober trekken we met de hele lagere 
school onze schaatsen aan. We gaan hiervoor naar de 
schaatsbaan van Wilrijk.  



KLEUTERSCHOOL 

 

 

 

 

 

Datum Activiteit Voor wie? 

Maandag 2 oktober Bib bezoek Boomhut, Elfenbos 

Woensdag 4 okto-
ber 

Pedagogische studiedag, geen school Alle kleuters 

Donderdag 5 okto-
ber 

Schoolfotograaf Alle kleuters 

Maandag 9 oktober Boom jaarmarkt, geen school Alle kleuters 

Dinsdag 10 oktober Gezelschapsspel met ouder in de namid-
dag 

Elfenbos 

Dinsdag 10 oktober Herfstwandeling in de Schorre samen 
met het eerste leerjaar in de voormiddag 

Elfenbos, Boomhut 

Vrijdag 13 oktober Naar het bos, briefje volgt nog Vuurtoren, Duikboot 

Dinsdag 17 oktober 4e leerjaar komt voorlezen en spelen Elfenbos 

Woensdag 18 okto-
ber 

Herfstwandeling, briefje volgt nog Berengrot, Vogelnestje, 
Bijenkorf, Vlindertuin 

Donderdag 19 okto-
ber 

4e leerjaar komt voorlezen en spelen Boomhut 

Vrijdag 20 oktober Rollebolle: bewegingsomloop. Onze kleu-
ters doen hiervoor hun sportkledij aan 

Vuurtoren, Duikboot 

Maandag 23 okto-
ber 

Juf Nelly is afwezig (nascholing) Elfenbos 

Dinsdag 24 oktober 4e leerjaar komt voorlezen en spelen Elfenbos 

Donderdag 26 okto-
ber 

4e leerjaar komt voorlezen en spelen Boomhut 

Donderdag 26 okto-
ber 

Individueel oudercontact Elfenbos 

Vrijdag 27 oktober Individueel oudercontact Elfenbos 

28 oktober  t/m 5 
november 

Herfstvakantie Alle kleuters 

Vogelnestje - juf Klaar en 
juf Daniella 

kleuren 
herfst 

Boomhut - juf Katrin 
 
zintuigen 
herfst 
griezelen 

Elfenbos - juf Nelly 

mijn lichaam/mijn zintuigen 
dieren van de jaarmarkt/ 
kermis 
griezelen: herfst 

MEDEDELING! 

In november is juf Nelly afwezig 
om medische  
redenen, er komt een interim in de 
klas 

Bijenkorf - juf Ann 

Goudlokje en de drie beren 
dieren in het bos 
herfstkleuren 

Vuurtoren - juf Katleen en 
juf Kirsten  

allerlei 
herfst ( bos, herfst, pom-
poenen, kabouters, grieze-
len) 

Vlindertuin - juf Ilse 

herfst  
vissen 

Berengrot - 
juf Mieke 

kleuren 
herfst 

Duikboot - juf Marina 

allerlei 
herfst ( bos, 
herfst, pompoe-
nen, kabouters, 
griezelen) 



LAGERE SCHOOL 
Datum 

Korte omschrijving van de activiteiten met vermelding van  
uur, plaats,… 

klas 

    

dinsdag 3 oktober 2017 
Sport en Spel 1a + 2a 

Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 1AB + 3AB + 5AB 

woensdag 4 oktober 2017 
Pedagogische Studiedag: vrijaf alle klassen 

    

donderdag 5 oktober 2017 
De schoolfotograaf komt ! alle klassen 

Sport en Spel 4AB + 6AB 

vrijdag 6 oktober 2017 

Schaatsen VOORMIDDAG ! (Sommige klassen pas terug op 
school om 12.15u. ! Zie ook klasagenda !) alle klassen 

Sport en Spel 1b + 2b 

maandag 9 oktober 2017 
Boom Jaarmarkt: Vrijaf alle klassen 

    

dinsdag 10 oktober 2017 
Sport en Spel 1a + 2a 

Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 2ab + 4ab + 6ab 

woensdag 11 oktober 2017 
   

namiddag : SVS: Voetbal 2de graad (enkel voor wie zich in-
schrijft) 3a + 3b + 4a + 4b 

donderdag 12 oktober 
2017 

Sport en Spel 3a + 3b + 5a + 5b 

Workshop "Gaia" 5a + 5b + 6a + 6b 

vrijdag 13 oktober 2017 
Gezond ontbijt 1A + 1B 

    

maandag 16 oktober 2017 
Juf Tine op bijscholing! (voormiddag) 1B 

    

dinsdag 17 oktober 2017 

Sport en Spel 1a + 2a 

Naar de bib: rugzak met boeken en bibkaart meebrengen! 3a + 3b 

Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 1AB + 3AB + 5AB 

woensdag 18 oktober 2017 
Uitstap naar het bos met de fiets (= in orde!) + helm 5a + 5b 

    

donderdag 19 oktober 
2017 

STEM: Robots bouwen 5a + 5b 

Sport en Spel 4AB + 6AB 

vrijdag 20 oktober 2017 
Bib: boeken + kaart + (rug)zak + regenjas 4a + 4b 

Sport en Spel 1b + 2b 

dinsdag 24 oktober 2017 
    

Zwemmen: A-klassen om 13u. B-klassen om 13.30u. 2ab + 4ab + 6ab 

donderdag 26 oktober 
2017 

Bib: boeken + kaart + rugzak 2a 2b 

Sport en Spel 3ab + 5ab 

Rapport + oudercontact alle klassen 

vrijdag 27 oktober 2017 
    

Gezond ontbijt voor 2de leerjaar (door middelbaar) 2a + 2b 

zaterdag 28 oktober 2017 
Start herfstvakantie   

    



Leerlingenhoekje door het zesde leerjaar  

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan maandelijks op pad in de school om een kleine reportage te maken 
voor deze krant.  

BLOTE VOETENPAD 
Op 1 September is het vijfde en het zesde naar het blote voetenpad in de Schorre geweest. Het  was een super leuke erva-

ring, door slijk, modder en over stenen. Het was een leuk begin van een nieuw schooljaar.      

 

BASDAG 

Op 8 september was het basdag we hebben veel leuke dingen gedaan . 

Er was een eco-goochelaar die met afval leuke kunstjes deed . 

Het toffe parcours in de turnzaal was ook een top-

per. 

Binnenkort zie je de vlaggetjes die jullie zelf heb-

ben gemaakt boven de speelplaats hangen 

AMBIORIX  
Op maandag 11 september heeft het 6de  geleerd 

over de Galliërs en de Romeinen. We hebben  zelf 

een ketting gemaakt of oorbellen. Daarna werd je 

ofwel Galliër ofwel romein . 

En dan kon het gevecht beginnen.  

We bekogelden elkaar met tennisballen en pro-

beerde de zak te grijpen voor de overwinning. 

jullie reporters: Paulien en Firdaous van 6a 

 

Inschrijvingsprocedure : 

Kinderen geboren in 2016 die een broer of zus hebben bij ons op school kunnen zich inschrijven  
vanaf 1 september 2017 tot en met 28 februari.  Van 5 maart 2018 t.e.m. 16 maart 2018 is er een voor-
rangsperiode voor (niet)-indicatorleerlingen voor geboortejaar 2015, 2016 en het 1ste leerjaar. Voor de an-
dere geboortejaren en leerjaren zijn er vrije inschrijvingen. 
Op 19 maart 2018 starten de vrije inschrijvingen voor geboortejaar 2015, 2016 en het 1ste leerjaar. 

Vrije plaatsen op onze school :  

kinderen van het geboortejaar 2012 : 0 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2013 : 2 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar  2014: 3 vrije plaatsen 

kinderen van het geboortejaar 2015 : 12 vrije plaatsen  

kinderen va het geboortejaar 2016: 48 vrije plaatsen  

leerlingen voor het eerste leerjaar : 7 vrije plaatsen 

Indien u uw kind wenst in te schrijven, gelieve op voorhand hiervoor een afspraak te maken met de directie 

via het nummer 03 / 880 27 40 of anne-mie.coopman@dekade.be   

Bij de inschrijving brengt u de sis-kaart of de identiteitskaart mee van uw kind.  


