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Helm op , fluo TOP! 

Na de herfstvakantie vragen 
we aan de leerlingen om 
hun fluo-hesje van de 
school te dragen onderweg 
van en naar school.   
De dagen worden korter, zo 
blijven we goed zichtbaar voor 
de andere weggebruikers!  

Voor de leerlingen die met de 
fiets of step naar school ko-

men promoten we graag het dragen van een  
geschikte fietshelm.  
Helm op, fluo top: zo komen we veilig én zichtbaar 
naar school!  

Vrije dagen 
van de maand november 

· Herfstvakantie 
Maandag 31 oktober  tot en 
met vrijdag 4 november :  
We verwachten iedereen  
uitgerust terug op maandag  
7 november. 

· Wapenstilstand: vrijdag  
11 november  

Nieuws van de brugfiguur  
Onze eerste oudergroep met als thema ‘de zorg voor onze kinderen’ was alvast een succes. We 
hebben ervaringen uitgewisseld en elkaar tips gegeven. 
De volgende oudergroep gaat door op dinsdagnamiddag 29 november en zal gaan over ge-
zonde voeding / gezonde brooddoos. Jullie ontvangen hier in november nog een brief over 
met meer informatie.  

  
Griet Goovaerts 
✉ griet.goovaerts@boom.be  
☎ 0475 78 37 64 
💻 Facebook: Griet Brugfiguur van Boom 

Lichtjesmarkt vrijdag 16 december  

Op een van de donkerste dagen van het 
jaar zorgt onze ouderraad voor een ge-
zellig ontmoetingsmoment op 
school. Op vrijdag 16 december is ie-
dereen welkom op onze eerste 
‘lichtjesmarkt’: een hapje en een drank-
je, knutselwerkjes van 
de kinderen, sfeer en 
gezelligheid.  
Wij kijken er alvast naar 
uit!  

 

Denkdag  op donderdag 24 november  

We gaan  deze voormiddag samen met ouders 
nadenken over de visie en werking van de 
school. Na de herfstvakantie krijgen alle ouders 
hiervoor nog een brief met de uitnodiging.  



KLEUTERSCHOOL 

Vogelnestje - juf Mieke 
en juf Klaar 

· Knuffels 

· Heksje Mimi 

· Speelgoed/schoenen 

· Sinterklaas 

Boomhut - juf Charlot-
te,  en juf Katrin 

· Week zonder thema 

· Boekenplezier 

· Speelgoed 

· Sinterklaas 

Elfenbos - juf Daniëlla 
en juf Jolijn 

· Vertrekken zonder 
thema 

· Ziek zijn 

· Sinterklaas  

Bijenkorf - juf Ann en juf Elise 

· Knuffels 

· Heksje Mimi 

· Speelgoed/schoenen 

· Sinterklaas  

Vuurtoren - juf Katleen en  
juf Julie  

· Wel in mijn vel 

· Sinterklaas  

Vlindertuin - juf Ilse en  juf Jolijn  

· Knuffels 

· Heksje Mimi 

· Speelgoed/ schoenen  

· Sinterklaas  

Duikboot - juf Kirsten en juf Elise 

· De ruimte 

· Licht en donker 

· Sinterklaas  

  Activiteit Voor wie? 

Vrijdag 11 november Wapenstilstand 
GEEN school Alle kleuters 

maandag 14 novem-
ber Individueel oudercontact Boomhut, Duikboot, Vuurtoren, Vo-

gelnestje, Vlindertuin 

Donderdag 17 novem-
ber Individueel oudercontact Elfenbos, Bijenkrof 

Maandag 21 novem-
ber Bib bezoek Elfenbos 

Maandag 28 novem-
ber Bib bezoek Duikboot 

Dinsdag 29 november Bib bezoek Boomhut 



LAGERE SCHOOL 
Datum 

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

Dinsdag 1 november 2022 Allerheiligen   

    

Woensdag 2 november 2022 Allerzielen   

    

Dinsdag 8 november 2022 Zwemmen 4A+4B 

    

Woensdag 9 november 2022 

Themaspeeltijden: Auto's en poppen   alle klassen 

Film   6A+6B 

Herfstwandeling - Vrijbroekpark Mechelen 1A+1B+2A+2B 

Donderdag 10 november 2022 Sport en Spel 6A+6B 

    

Vrijdag 11 november 2022 Wapenstilstand   

    

Maandag 14 november 2022 Juf Thekla op nascholing 2A 

    

Dinsdag 15 november 2022 Sport en Spel 1A 

Zwemmen 4A+4B 

Woensdag 16 november 2022 Themaspeeltijden: Auto's en poppen   alle klassen 

    

Vrijdag 18 november 2022 

Sport en Spel 1B 

Toneel 14u 3A+3B+4A+4B 

Medisch toezicht 6A 

Bib 1A+1B 

Dinsdag 22 november 2022 Sport en Spel 6B 

Zwemmen 4A+4B 

Woensdag 23 november 2022 Themaspeeltijden: Auto's en poppen   alle klassen 

    

Donderdag 24 november 2022 Sport en Spel in de Schorre - voormiddag 2A+2B 

    

Vrijdag 25 november 2022 

Sport en Spel 6A 

Bib 4A+4B 

Medisch toezicht 6B 

Gezond ontbijt 1A+1B 

Dinsdag 29 november 2022 Sport en Spel 5A 

Zwemmen 4A+4B 

Woensdag 30 november 2022 Themaspeeltijden: Auto's en poppen   alle klassen 
    

Klas   



Vrije plaatsen op onze school :  
 
kinderen van het geboortejaar 2017: 0 vrije plaatsen  
kinderen van het geboortejaar 2018: 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar 2019: 0 vrije plaatsen 
kinderen van het geboortejaar 2020: 8 vrije plaatsen  
 
leerlingen voor het eerste leerjaar : 0 vrije plaatsen 
leerlingen voor het tweede leerjaar : 0 vrije plaatsen 
leerlingen voor het derde leerjaar : 0 vrije plaatsen 
leerlingen voor het vierde leerjaar : 1 vrije plaatsen 
leerlingen voor het vijfde leerjaar : 0 vrije plaatsen 
leerlingen voor het zesde leerjaar : 3 vrije plaatsen 
 
Broers en zussen die geboren zijn in 2021 kunnen reeds vanaf september 2022 komen in-
schrijven. Zij hebben voorrang op andere leerlingen tot begin maart 2023. Maak hiervoor 
tijdig een afspraak. 
 
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.  

Sfeerbeelden van de maand oktober 

Kleuterlezen door leerlingen van  
het vierde leerjaar 

Veldloop  

Onze kleuters naar het bos  


