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Nieuws van het oudercomité 
We kunnen bijna een punt zetten achter het huidig schooljaar, maar het oudercomité heeft toch 
reeds enkele mededelingen voor volgend schooljaar:  

 Het oudercomité heeft beslist ook volgend jaar de wekelijkse fruitdagen verder te 
zetten.  Opnieuw zullen de kinderen vele woensdagen kunnen smullen van een lekker stuk 
fruit.  De start van de fruitdagen en de juiste planning zal in september worden meegedeeld. 

 Dit jaar neemt het oudercomité afscheid van 3 van hun leden, omdat hun kinderen de grote 
stap naar het middelbaar gaan zetten. 

 Daarom zijn zij op zoek naar nieuwe leden. Tijdens activiteiten zoals het ontbijt of het 
schoolfeest is alle hulp welkom.  Heb je interesse of wil je eerst wat meer info, neem gerust 
even contact op via ocdeschakel@telenet.be of spreek hen aan. 

 Het oudercomité deelt eveneens mee dat ze volop bezig zijn met de organisatie van een 
nieuwe activiteit.  Hou alvast zondag 21 oktober vrij! Die dag zal er gezorgd worden voor 
enkele leuke uitdagingen, zowel voor kinderen als voor ouders of familieleden!  Een 
aanrader! 
 
 

Website 

Van verschillende activiteiten in onze school vind je foto’s op onze website. Surf naar www.gbs-
deschakel.be en beleef het allemaal opnieuw mee. 
 
 

Enkele belangrijke data : 
27 juni  De kinderen maken kennis met hun volgend leerjaar 
28 juni  Afscheidsreceptie van de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders. 

Leerlingen mogen in voetbaloutfit naar school komen. 
29 juni  Laatste schooldag, prijsuitreiking. We stoppen om 12u. Om 13u is de school 

gesloten want dan hebben de leerkrachten personeelsvergadering in de 
hoofdschool van Brecht. 

 
Op zondag 2 september worden alle kleuters en kinderen die starten in het eerste leerjaar 
uitgenodigd op een kennismakingsmoment  in hun nieuwe klas. Dit tussen 10u-11.30u 
 
3 sept   Start van het nieuwe schooljaar 
11 sept  Info-avond over de klaswerking in de klas van je kind  
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Geen school op :  28 september 2018 

17 oktober 2018  
16 januari  2019 
4 februari 2019 
13 februari 2019 
 

Schoolfeest op zaterdag 11 mei 2019 → iedereen welkom 
 
Kerstknutselen op vrijdagnamiddag 21 december 2018 
 

 


