
 

 

          NIEUWSBRIEF 05 - 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. 03/10/2022                       / 

  

 zwemmen 5de + 6de leerjaar 

  

 di. 04/10/2022 

   Werelddierendag: breng je 

dierenknuffel mee naar 

school !!! 

Werelddierendag : breng je 

dierenknuffel mee naar 

school!!! 

 wo.05/10/2022 

FRUITDAG 

Dag van de leerkracht 

Saved by the bell! 

 

FRUITDAG 

Dag van de leerkracht 

Saved by the bell! 

Voetbaltornooi 4 x 4 

  

 do. 06/10/2022   De schoolfotograaf komt   De schoolfotograaf komt 

 vr. 07/10/2022 

 FACULTATIEVE 

VERLOFDAG 

VRIJE DAG VOOR 

IEDEREEN 

  FACULTATIEVE 

VERLOFDAG 

VRIJE DAG VOOR 

IEDEREEN 

      



  

SAVED BY THE BELL - DAG VAN DE LEERKRACHT 5 oktober 

 

Op de dag van de leerkracht zetten we niet alleen onze eigen leerkrachten 

in de schijnwerpers, maar ook alle leerkrachten over de hele wereld die 

vaak in moeilijke omstandigheden het beste van zichzelf geven.  Ook alle 

kinderen en jongeren die geen toegang hebben tot goed onderwijs, 

verdienen onze aandacht.  Daarom doen we opnieuw mee aan de actie 

'Saved by the Bell'.  Alle kinderen mogen op woensdag een bel, toetertje, 

... meebrengen.  Om 11.55u gaan we dan samen op de speelplaats  onze 

bellen extra laten rinkelen uit solidariteit met deze actie. Uiteraard 

vertellen de leerkrachten hier ook over in de klas op niveau van de de 

kinderen.  

 

Onze eigen leerkrachten worden deze bijzondere dag verrast door DE 

OUDERRAAD. Dank je wel!!! 

   

  

 

 

VRIJDAG 7 OKTOBER - VRIJE DAG VOOR IEDEREEN   

Op vrijdag 7 oktober is de school gesloten.  Het is een vrije dag voor alle 

kinderen en het personeel. 

Geniet van het verlengde weekend! 

   

 

 

 

 



VOORSTELLINGEN NIEUWE LEDEN 

Traditiegetrouw is er ook dit jaar opnieuw een leerlingenraad 

gekozen.  Alle leerlingen van de lagere school hebben mee mogen 

stemmen voor een afgevaardigde van hun klas.  Deze afgevaardigde zal 

namens zijn/haar klas 4 x per jaar de vergadering van de leerlingenraad 

bijwonen. 

De volgende kinderen werden hiervoor verkozen: 

1A Vince Goossens 

1B Loes Batenburg 

2A Seppe Rens 

2B Nikki Naaijkens 

3A Vic de Oude 

3B Senne Batenburg 

4A Joris Huisman 

4B Aishani Jhinkoe 

5A Liz Faro 

5B Selin Celik 

6A Kayla van den Boomen 

6B Djeano Kruiderink 

  

De eerstvolgende leerlingenraad zal plaatsvinden op maandag 3 oktober 

a.s.  

 

WERELDDIERENDAG IS KNUFFELDAG 

Op dinsdag 4 oktober is het Werelddierendag.  Aangezien we onze 'echte' 

dieren niet mee naar school kunnen brengen, vragen we - op voorstel van 

onze vorige leerlingenraad - aan alle kinderen om hun favoriete 

dierenknuffel mee te brengen op deze dag.  Zo maken wij op onze school 

van Werelddierendag een heerlijke knuffeldag!  

   

 



 

SPORTMEDEDELINGEN VOOR DE LAGERE SCHOOL 

*Op woensdag 5 oktober gaat het voetbaltornooi 4x4 door op de terreinen 

van KSK Weelde, Laar 29 te Weelde. 

Onze school zal vertegenwoordigd worden door slechts 1 ploegje jongens 

van het 4de leerjaar. Wij wensen hen superveel succes! 

Iedereen komt met eigen vervoer tot daar. Start om 13.15u  Einde 16.15u 

 

Het is jammer dat, ondanks onze inspanningen om reclame te maken,  er niet meer 

inschrijvingen zijn binnengekomen.  Het zou toch veel leuker zijn als we met meerdere 

ploegjes onze school zouden kunnen vertegenwoordigen. Hopelijk volgend jaar? 

 

* De B-klassen sporten buiten komende week. 

 

   

 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Op donderdag 6 oktober komt de schoolfotograaf naar onze school.  Er 

worden foto's gemaakt van alle klassen, van ieder kind individueel en van 

alle broers en zusjes die op onze school zitten,  samen uit één gezin. 

Wensen jullie geen broer/zus foto, gelieve dit dan in de agenda te melden. 

We werken dit jaar met een lichte achtergrond. Mogelijk kan je hiermee 

rekening houden bij de kledingkeuze. 

Het aankopen van deze foto's is volledig vrijblijvend. 

OPGELET!!! Indien u graag een foto laat maken van al uw kinderen ( ook 

zij die NIET op onze school zitten: baby's, grote zus of broer) dan kan u 

dit  laten doen om 8.30u in de eetzaal te Dorp 2. 

.  


