
 

 

          NIEUWSBRIEF 04 - Schooljaar 2022-2023 

               School Dorp 2: 014/65 56 57 School Dorp 60: 014/65 66 89 Schoolbus: 0491/742 992 

                                JAARTHEMA : 

                                                    

                                       

                    'Je bent wie je bent, met je eigen talent!' 

                                                 

 

 

 

   

DATUM  KS = kleuterschool LS = lagere school 

 ma. 26/9/2022                       / 

  

 zwemmen 2+3de lj 

  

 di. 27/9/2022 
   zwemmen 3KA+3KB 

   Dag van de sportclub 
Dag van de sportclub 

 wo.28/9/2022 

PEDAGOGISCHE 

STUDIEDAG 

Vrije dag voor alle kleuters 

 

PEDAGOGISCHE 

STUDIEDAG 

Vrije dag voor alle leerlingen  

  

 do. 29/9/2022   Vergadering ouderraad 1      Vergadering ouderraad 1 

 vr. 30/9/2022  Uitstap naar de Hooiberg 

  

Zwemmen 1 ste leerjaar 

  

      

   

 

 

 



WOENSDAG 28 SEPTEMBER: PEDAGOGISCHE 

STUDIEDAG   

Woensdag a.s. staat de eerste studiedag gepland voor de leerkrachten. We staan met 

het ganse team stil bij onze huidige schoolvisie. Waar staan we voor? Wat vinden we 

belangrijk? Er is de voorbije jaren heel wat veranderd in het onderwijslandschap en 

daarom is een update van onze schoolvisie zeker zinvol. De studiedag is het begin van 

een traject met onze pedagogisch begeleider met nog enkele personeelsvergaderingen 

die rond deze materie draaien. 

De kinderen zijn woensdag uiteraard vrij.  

   

 

ALLE KLEUTERS NAAR HOOIBERG 

Op vrijdag 30 september gaan ALLE kleuters naar speelboerderij de 

Hooiberg.  Ze vertrekken na het belsignaal en zijn om 15.30u terug op 

school.  Als uw kleuter meegaat, is dit voor een volledige dag. Zij eten tijdens de 

middagpauze frietjes. Het drinken en een tussendoortje is ook voorzien.  Zorg 

ervoor dat uw kleuter fijne speelkleding draagt en gemakkelijke schoenen.   

 

VERKEERSWEEK 

Wat een schitterende week! Proficiat aan kinderen en (groot)ouders voor de 

prachtige medewerking! 

Wij hopen oprecht dat iedereen genoten heeft van het fietsen, wandelen, ....   We 

zijn blij vast te stellen dat heel wat (groot)ouders met hun kinderen met de fiets 

of te voet naar school komen. Toch een fijne manier om naar school te komen, 

niet? Laten we samen deze positieve vibe volhouden. 

Nu het stilaan ook wat donkerder wordt mogen ook  de fluovestjes uit de kast. 

Knap overigens dat reeds heel wat kinderen een fietshelm dragen. Chapeau ! 

   

 

 

 

 



SPORTMEDEDELINGEN VOOR DE LAGERE SCHOOL 

 

-  We zijn SUPERTROTS op al onze lopers! Sommige kinderen konden hun loopTALENT 

laten zien aan de vele supporters naast het parcours. Vele andere kinderen verlegden 

hun grenzen. Jullie hebben het keigoed gedaan op de scholenveldloop. Dit jaar vertaalde 

zicht dat in een mooie podiumplaats.  Proficiat! 

 

- De fietsproeven en fietscontroles zijn achter de rug.  De kinderen ontvingen van de 

politie een kaartje met de eventuele opmerkingen.  Gelieve dit voor de veiligheid van uw 

kind, in orde te brengen.  Tijdens de fietsproeven  deed iedereen keihard zijn best 

maar  we  hebben gemerkt dat sommige kinderen toch nog een beetje mogen oefenen 

zodat ze tegen het einde van het schooljaar samen met de klas een fietstochtje kunnen 

maken. We oefenen op school de fietsvaardigheden, maar kleine fietsuitstapjes met het 

gezin of oefenen in de buurt zijn evenzeer zinvol en zelfs noodzakelijk. Doelstelling blijft 

dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven.  

 

- Noteer 5 oktober reeds op je kalender! Dan is het 4x4 voetbaltornooi.  De leerlingen van 

3+4+5+6  ontvingen hiervoor een briefje om in te schrijven. Inschrijven kan nog tot 

29/9/2022.  

 

SPECIALE ACTIE VAN HET SCHOOLBUSCOMITE 

Dagelijks brengt onze schoolbus al vele kindjes veilig naar school en/of 

terug naar huis.  Ook voor schooluitstapjes wordt de bus regelmatig 

ingezet voor alle klassen.  Door gebruik te maken van de schoolbus 

ontlasten we het verkeer rondom school en het parkeerprobleem in de 

buurt.  De bus heeft uiteraard regelmatig een tank- en onderhoudsbeurt 

nodig en dat kost geld...  Draagt u onze schoolbus een warm hart 

toe?  Dan vragen wij u om een vrijwillige bijdrage.  Ieder kind ontvangt 

komende week een envelopje.  Hierin mag u uw bijdrage stoppen en 

terugbezorgen voor 30/9.  Uiteraard mag u ook rechtstreeks storten op de 

schoolbusrekening indien dit eenvoudiger is voor u : BE54 1430 9987 0897 

Uw bijdrage wordt enorm op prijs gesteld. 

 

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE 

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE  

IN HET ENVELOPJE zit voor elk kind een bonnetje voor een gratis rit met 

de schoolbus.  Zo kan ieder kind een keer kennis maken met de 



 

schoolbus.  Indien u hiervan gebruik wenst te maken, moet u contact 

opnemen met Sonja, de busbegeleidster om te laten weten dat uw kind 

mee wenst te rijden. (0491/74.29.92)  

 

 

.  DAG VAN DE SPORTCLUB 

Op dinsdag 27 september is het op onze school 'de dag van de 

sportclub'.  Wij nodigen iedereen uit om deze dag  in de outfit van hun 

favoriete sportclub/sport naar school te komen. Laat zien voor welke sport 

jij TALENT hebt!   

 

NACONTROLE KRIEBELTEAM 

Op woensdag was het Kriebelteam in onze school aanwezig voor de 

nacontrole. Opnieuw hebben zij heel  wat besmettingen 

geconstateerd.  Kinderen met een besmetting in de klas, ontvingen een 

briefje.  Mogen wij u vriendelijk verzoeken om thuis de controles 

consequent te blijven doen.  Als uw kind een besmetting heeft, vragen wij 

u om de behandeling te blijven volhouden tot alle luizen/neten zijn 

verdwenen.  Denk er aan! Niet enkel uw kind, maar ook de rest van het 

gezin blijven controleren/behandelen.  Het is ook erg belangrijk om de 

autostoelen, capuchon, mutsen, beddengoed, zetels,....  te 

behandelen.  Zo voorkomt u een 'herbesmetting'.  

Op de website van Kind en Gezin of van CM kunt u hierover meer lezen.  

   

 

 

Ieder gezin ontvangt een flyer in verband met de buitenschoolse kinderopvang 

Ferm voor tijdens de herfstvakantie.  

   


