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Verkeersweek en strapdag 
Opnieuw is de derde week van het schooljaar verkeersweek. We willen iedereen aanmoedigen om 
veilig en gezond naar school te komen. Hoe meer we denken aan fluo, fiets en helm, hoe meer 
beloningen er kunnen veroverd worden. Een positief duwtje van de ouders kan het succes alleen maar 
vergroten. 
Vrijdag wordt de week afgerond met de strapdag. Van kleuters tot de derde graad gaan alle kinderen 
rond de school verkeersregels en fietsvaardigheid oefenen. Bovendien is er in de lagere school ook 
een fietsencontrole door de politie. Nog veiliger naar school dus. Houd er best rekening mee dat de 
weg rond de school tijdens de schooluren afgesloten wordt. 
 
 

Dag van de sportclub 
Woensdag 19 september is het de dag van de sportclub. Iedereen die lid is van een sportclub zien we 
die dag graag in sportkledij naar school komen.  Daar maken we zeker een leuke groepsfoto van. Een 
weekje later is voor wie reeds heeft ingeschreven de veldloop.  
 
 

Traktatie en gezonde brooddoos 
We verjaren slechts eenmaal per jaar. Daarna is het lang wachten. Gelukkig dat we elkaar hebben: 
niet alleen om cadeautjes te geven, ook om elkaar veel gezondheid toe te wensen, en om elkaar te 
trakteren. De school vraagt om niet te overdrijven, liefst om zelf iets te maken,  iets gezond te kiezen. 
We vieren de verjaardag in de klas. Thuis kunnen broers en zussen delen in de traktatie. We gaan op 
school niet meer naar andere klassen om de andere gezinsleden op te zoeken. 
Graag zouden we die gezondheid willen doortrekken naar de refter. Wil je nog een dessertje als 
bekroning van de maaltijd toevoegen? Kies wat gezond is. Bovendien zijn de nieuwe 
appelschilmachientjes in aantocht! Dat wordt dan dubbel genieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De brochure van het oudercomité 
Als oudercomité doen we graag mee aan het schoolthema "Op Ontdekking". 
Ontdek in onze brochure wie we zijn, en wat we doen. 
Ontdek dat er in het midden van onze brochure een handige activiteitenkalender zit, die je kan 
ophangen aan je prikbord. 
Ontdek dat er een hulpcheque is die je kan invullen als wij op jouw helpende handen mogen rekenen. 
Ontdek hoe je ons kan volgen of bereiken. 
 

Verlof 
Op 28 september valt de eerste verlofdag. Niet vergeten om die dag voor de kinderen iets te voorzien 
dat minstens zo leuk is als naar school komen. 
 

Geen naschoolse opvang 
Opnieuw iets om in de gaten te houden: de eerste week van oktober, met name op dinsdag twee 
oktober wordt er vergaderd door de leerkrachten en is er dus zoals aangekondigd op de jaarplanning 
geen naschoolse opvang. 
 

5 oktober: degelijk onderwijs voor alle kinderen 
Vorig jaar was onze bel-actie, mèt bellen blazen, een geweldig succes. De foto van de school in actie 
belandde niet alleen op het gemeentelijk informatieblad, ook prijkte ze recent in de nieuwe brochure 
van Saved by the Bell.  
We rinkelen op zijn minst met de bel om iedereen er even aan te herinneren dat we geluksvogels zijn, 
en dat er nog miljoenen kinderen gewoon niet naar school kunnen. Die zouden we dat ook graag 
toewensen. Alvast onze aandacht verdienen ze. 
 

Schoolfotograaf 
Op  5  oktober komt de schoolfotograaf. Uiteraard is er geen verplichting. Om verspilling te vermijden 
zien we liefst dat u even invult wat u wenst: 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De ouder(s) van         wenst/wensen 

O geen foto’s te laten maken 

O individuele foto’s 

O foto’s samen met broer/zus 


