
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Beste ouders, 

 

De eerste maand van het nieuwe schooljaar is alweer 

omgevlogen. Voor de kinderen lijkt alles bijna zoals 

voorheen. We proberen een dag op school ook zo 

normaal mogelijk te laten verlopen. Deze week waren er 

geen besmettingen meer op de school. Hopelijk blijft 

dit zo! 

Half oktober zijn bij de kleuters de eerste 

oudercontacten gepland. Uit voorzorgsmaatregelen 

zullen deze contacten niet allemaal op dezelfde dagen 

kunnen doorgaan. Alle ouders van de kleuters hebben 

een mail met een link gekregen. Hiermee kunnen jullie 

een voorkeursuur opgeven. In de mate van het 

mogelijke proberen we daar rekening mee te houden. In 

de loop van volgende week krijgen jullie het juiste 

contactuur. De mogelijkheden om de juf (dit 

schooljaar) apart te spreken zijn niet zo talrijk. 

Gebruik dus zeker dit moment om de vorderingen en 

het welbevinden van je kind samen met de juf te 

bespreken. 

 

Gr, 

Luc 

 

Afspraak in verband met het afhalen! 

Verwittig de school of de leerkracht steeds op 



voorhand als je kind met een vriendje mee naar huis 

mag. Zonder voorafgaande melding kunnen we geen 

kinderen met andere ouders meegeven! 

 

Talentenland  

Vorige week hebben we op vrijdag de eerste keer iets 

met onze dierengroepen gedaan. Elke dierengroep 

kreeg een nieuwe kapitein. Dat zijn kinderen die in het 

zesde leerjaar zitten. Zij zijn dan tijdens die activiteit 

onze mini-meester en mini-juf. 

We speelden spelletjes op de speelplaats om elkaar 

beter te leren kennen. Dat was heel tof! Zo speelden 

we Chinees voetbal, dirigentje, zakdoek leggen, rotte 

eieren, …  

 

Sude en Majdouline 5A 

 

 



 
 

Info 

Kleuter 

Maandag 5 oktober 2020 

- Medisch onderzoek op school voor kleuters van 

geboortejaar 2016 

Maandag 12 oktober tot donderdag 15 oktober 2020 

- Oudercontacten kleuters 

Lager 

Maandag 5 oktober 2020 

- Zwemmen: 4a, 5/6 en 6a 

Donderdag 8 oktober 2020 

- Alles met de bal: 3a en 3b 

Kleuter en lager 

Maandag 5 oktober 2020 

- Dag van de leerkracht 

Herfstvakantie van 3 november tot 7 november 

2020 

- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien.  


