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Leerlingenraad 

De leerlingenraad is op 19 september een 
eerste keer samengekomen. Deze leerlingen 
zijn verkozen: 

Oumou, Ayla,  Maisûn uit 5a   
Patience,  Aaron en Oumaima  uit 5b  
Pamela en Khadija uit 6b  

Dit schooljaar werken ze mee aan de Fluo-
actie, de Toiletactie en de Opruimactie. Je kan 
ze ook altijd aanspreken op de speelplaats. 

Binnenkort gaan ze zich ook in de klassen aan 
de leerlingen even voorstellen. Succes!  

Lichtjesmarkt op 16 december 

Onze ouderraad (zie ook aan de achter-
kant van deze krant) organiseert voor de 
eerste keer een gezellige ‘lichtjesmarkt’ 
op onze school.  
Hou vrijdag 16 december al vrij in je 
agenda na schooltijd.  
Er zullen knutselwerkjes van de kinderen 
te zien zijn, en dit bij een hapje en 
drankje. Meer info volgt nog!  

 

Vrije dagen in oktober 

Maandag 10 oktober: Boom jaar-
markt 

 
Herfstvakantie: maandag 31 oktober   
oktober tot en met vrijdag 4 november 

Belangrijke mededelingen:  

· Refterwerking 
Vanaf maandag 3 oktober zal het niet meer mogelijk zijn om maaltijden op 
de warmen in de refter voor de leerlingen. Als school hebben we niet de nodige 
vergunningen om warme maaltijden te verzorgen. Dit heeft als gevolg dat we ook 
geen maaltijden voor leerlingen meer kunnen  opwarmen, dit uit 
oogpunt van de preventie en veiligheid.   

Bij deze gelegenheid willen we u er als school ook graag attent op maken 
dat het belangrijk is om de brooddoos van uw kind te vullen met gezonde 
voeding.  
Inspiratie hiervoor kan je bijvoorbeeld vinden via deze QR-code op de  
website van Kind en Gezin:  

· Schoolrekening digitaal 
Vanaf dit schooljaar zullen de schoolrekeningen van uw kind digitaal verstuurd worden 
per mail. We sturen deze door naar het e-mailadres dat jullie doorgaven bij inschrijving.  
Gelieve uw mailbox regelmatig te controleren, leerlingen krijgen geen papieren schoolre-
kening meer mee naar huis.   



KLEUTERSCHOOL 

  Activiteit Voor wie? 

Maandag 10 okto-
ber 

Boom jaarmarkt 
GEEN school alle kleuters 

Dinsdag 11 oktober herfstwandeling 
brief volgt nog 

Elfenbos, Boomhut, Duik-
boot, Vuurtoren 

  Maandag 17 okto-
ber 

bib bezoek Elfenbos 

integratie met het eerste leer-
jaar 

Elfenbos, Boomhut, Duik-
boot, Vuurtoren 

Dinsdag 18 oktober bib bezoek Boomhut 

Woensdag 19 okto-
ber 

bib bezoek Vuurtoren 

herfstwandeling Bijenkorf, Vlindertuin, Vo-
gelnestje 

Maandag 24 okto-
ber bib bezoek Duikboot 

Vogelnestje - juf Mieke 
en juf Klaar 

· Ik eet fruit 

· Herfst 

Boomhut - juf Charlot-
te,  en juf Katrin 

· Licht en donker 

· Herfst 

· Griezelen 

Elfenbos - juf Daniëlla 
en juf Jolijn 

· Lichaam 

· Herfst 

· Zintuigen 

Bijenkorf - juf Ann en juf Elise 

· Ik eet fruit 

· Herfst 

Vuurtoren - juf Katleen en juf 
Julie  

· Vertrek eens zonder thema 

· Herfst/griezelen Vlindertuin - juf Ilse en  juf Jolijn  

· Ik eet fruit 

· Herfst 

Duikboot - juf Kirsten en juf Elise 

· Mijn lichaam 

· Herfst/griezelen 



LAGERE SCHOOL 
Datum 

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

Klas 

 
Dinsdag 4 oktober 2022 Sport en Spel 1A 

Zwemmen 4A+4B 

Woensdag 5 oktober 2022 Themaspeeltijden: Touwspringen   alle klassen 
Dag van de leerkracht!!   

Donderdag 6 oktober 2022 
Sport en Spel 3A+3B 
Judo-initiatie in voormiddag (Sporthal Braxgata) 2A+2B 
Uitstap Steenbakkerijmuseum "Het Geleeg" 4A+4B 

Vrijdag 7 oktober 2022 Sport en Spel 1B 
Bib 4A 

Maandag 10 oktober 2022 Vrijaf - Jaarmarkt Boom alle klassen 
    

Dinsdag 11 oktober 2022 Sport en Spel 6A 
Zwemmen 4A+4B 

Woensdag 12 oktober 2022 
Themaspeeltijden: Touwspringen   alle klassen 

    

Donderdag 13 oktober 2022 
Veldloop Boom Park alle klassen 
    

Vrijdag 14 oktober 2022 
Sport en Spel 6B 
Bib 4B 
Film 9.30u 1A+1B 

Maandag 17 oktober 2022 Integratie activiteit met 3de kleuterklas 1A+1B 
    

Dinsdag 18 oktober 2022 Sport en Spel 5A 
Zwemmen 4A+4B 

Woensdag 19 oktober 2022 Themaspeeltijden: Touwspringen   alle klassen 
    

Donderdag 20 oktober 2022 Sport en Spel: VM naar Sporthal Braxgata 2A+2B 
    

Vrijdag 21 oktober 2022 Sport en Spel 5B 
Bib 1A+1B 

Dinsdag 25 oktober 2022 Sport en Spel 2A   
Zwemmen 4A+4B 

Woensdag 26 oktober 2022 Themaspeeltijden: Touwspringen   alle klassen 
Bib: boeken en bibkaart in de rugzak! 2A+2B 

Donderdag 27 oktober 2022 Oudercontact + rapport alle klassen 
Sport en Spel 1A+1B 

Vrijdag 28 oktober 2022 
Sport en Spel op school 2B 
Bib 4A 
Bib: rugzak, boeken en bib-kaart meebrengen 3A+3B 

Zaterdag 29 oktober 2022 Herfstvakantie   
    

Zondag 30 oktober 2022 Winteruur: je mag een uur langer slapen :-)    
    



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 : 0 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.  

We hebben een vernieuwde ouderraad! 

Filip Cuypers, Nadia El Hajouti, Marijke Goossens, Cindy 
Van den Eynde, Thekla Meskens, Anne-Marie Colaes, 
Dieuwertje Vandeputte, Sakina Dagdag en Lindsay Van-
derplanken zullen samen met de directie, de afgevaardig-
den van de leerkrachten en onze brugfiguur Griet Go-
vaerts hun beste beentje voorzetten!  

Het eerste evenement dat zij zullen organiseren,  
zal de lichtjesmarkt zijn op 16 december.  

We kijken ernaar uit!  

 

Werkgroep veilig verkeer 

Na de herfstvakantie verwachten we dat onze 
leerlingen weer hun fluo-hesje van de school 
dragen wanneer zij van en naar school komen.  
De dagen worden korter, de zichtbaarheid ver-
minderd. Wanneer je fluo draagt ben je voor 
het autoverkeer vele malen zichtbaarder!  

Sfeerbeeld van op de 
schaatsbaan  


