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Heerlijke start van het schooljaar 
De nieuwe klas, de nieuwe juf of meester, de nog naar drukinkt ruikende boeken: het was 

allemaal weer nieuw, soms met een beetje kriebelende zenuwen, maar we hebben al heel wat 

stralende ontdekkingen zien gebeuren. Samen proberen we zo het hele schooljaar in te 

kleuren. 

 

Dag van de sportclub 
Woensdag 13 september staan de sportclubs in de kijker. Het zou erg leuk zijn als de leerlingen 
die lid zijn van zo’n club nog eens in hun sportkledij naar school zouden komen.  
Zwemmers trekken misschien toch best een trainingspak overaan. We zijn wel benieuwd wie er 

curling, croquet of cricket speelt, of gewoon schoonspringt. Is het allemaal iets bekender, of 

vertel je ons toch wat nieuws? We zijn nieuwsgierig.  

 

Verkeersweek start op 18 september 
Veiligheid kan nooit overdreven worden. En al helemaal niet als het over het verkeer gaat. Van 

18 tot 22 september is het verkeersweek. Aandacht voor een veilige weg naar school, aandacht 

voor een veilig en milieuvriendelijk transport, aandacht voor de zichtbaarheid, de vaardigheden 

als voetganger of fietser.  

Vanaf maandag duikt Sam, de (nog blote) verkeersslang, terug op: stippen kan ze krijgen als 

leerlingen fluo en een helm dragen, fietsen, poolen, wandelen… Iedereen draag best een stevig 

steentje bij, want dat levert beloningen op. 5 verrassingen liggen op jullie te wachten. Verdien 

ze zeker! 

Vrijdag 22 september is het strapdag voor iedereen èn fietsencontrole voor de lagere school 

met medewerking van de politie. Vergeet zeker je fiets niet. Die dag wordt parking en 

Schoolplein autovrij gemaakt om de hele dag fiets-vaardig-veilig te oefenen. Best mee rekening 

houden als we ’s ochtends naar school komen. 

 

 



 

Problemen met je dvd? 
Vorig jaar ontvingen verschillende mensen een DVD van het grootouderfeest vanwege het 

oudercomité. We hebben deze DVD’s zelf gekopieerd. In de meeste gevallen verloopt dit prima, 

maar er zijn jammer genoeg ook enkele ouders waarbij de DVD niet correct afgespeeld kan 

worden. We hopen uiteraard dat dit bij u niet het geval is.  Mocht u ons nog niet gemeld 

hebben dat u problemen hebt bij het afspelen van de DVD, dan vragen we u om dit te doen 

(elsbreugelmans@hotmail.com). We zorgen voor een nieuwe DVD, en excuseren ons voor het 

ongemak. 

 

 

Het oudercomité stelt zich even voor: 
Ook dit jaar wil het oudercomité de link vormen tussen ouders en school door te polsen wat er 
leeft bij de ouders. Heeft u een vraag, een bedenking, een suggestie die alle kinderen kan 
aanbelangen, laat het ons weten. Verder ondersteunen wij als oudercomité activiteiten (zoals 
bijvoorbeeld de boekenbeurs op 12 november of het schoolfeest op 27 mei), waar u van harte 
welkom bent. De opbrengst gaat integraal naar de kinderen van de school. Blijf via facebook-
pagina (www.facebook.com/ocdesleutelbloembrecht) op de hoogte van de activiteiten en 
verwezenlijkingen. 
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