
25 september  2017 
 

                                                                   NIEUWSBRIEF 
GBS DE SCHAKEL 

 

 

 

Vrijaf 
Op vrijdag 29 september en maandag 2 oktober hebben de kinderen vrijaf.  Dit om op dinsdag 3 
oktober fris uitgeslapen aan de tweede helft van de eerste periode te beginnen. 
 

Schoolfotograaf 
Op vrijdag 20 oktober komt de schoolfotograaf in de kleuterschool en de lagere school. 
Er zal een foto getrokken worden van uw kind(eren), er is mogelijkheid om broertjes en zusjes 
samen te laten poseren.  Uiteraard mag de klasfoto niet ontbreken. 
Dit is geheel vrijblijvend en ouders zijn niet verplicht om de gemaakte foto’s aan te kopen. 
 

Verkeersweek 
Veiligheid kan nooit overdreven worden.  En al helemaal niet als het over het verkeer gaat.   
Van 3 tot 6 oktober is het verkeersweek.  Aandacht voor een veilig en milieuvriendelijk transport, 
aandacht voor de zichtbaarheid, de vaardigheden als voetganger of fietser. 
Op woensdag 4 oktober  mogen alle leerlingen en kleuters van onze school « versierd » te voet naar 
school komen of met een versierde fiets, step, … liefst niet met de auto. 
Het is de bedoeling om van die dag een autoluwe woensdag te maken. 
Op vrijdag 6 oktober is er fietsencontrole voor de kleuters van de 3de kleuterklas en de lagere school 
met medewerking van de politie.   Vergeet zeker je fiets niet. 
We letten er nog eens extra op om alle dagen fluo te dragen. 
 
 

FLUO = COOL    FLUO = GOED   FLUO dat  

MOET 

 

Veiligheid rond de school 
Om onze kinderen van de school een veiligere omgeving te geven, vragen we aan alle ouders en 
grootouders om niet in de zijweg van de school te parkeren! 

 
Knikkeren 
We herhalen nog eens de afspraken. 
Knikkeren is een leuk spel.  We maken goede afspraken met elkaar.  Mogen wij vragen om de 
kinderen niet te veel knikkers mee te geven.  Er worden geen knikkers geruild.   ’s Avonds gaan alle 
eigen knikkers mee naar huis. 

 
 



 

Nieuws van het oudercomité 

Eerste activiteit van dit schooljaar 
 

Het oudercomité van gemeenteschool De Schakel organiseert 

2de handsbeurs van speelgoed 
 

Zondag 22 oktober 2017 
Welkom van 10u. tot 13u. 

Had je graag een plaats gereserveerd als standhouder 
stuur een mail naar ocdeschakel@telenet.be 

 

Gezonde school 
Omdat wij de kinderen bewust willen maken dat fruit en groenten eten gezond is, doet onze school 
mee aan de actie “oog voor lekkers”. 
Het oudercomité wil hier ons in steunen, zowel financieel als organisatorisch.  Onze dank hiervoor. 
Uw kind krijgt elke woensdag iets lekkers. (zie bijgevoegde lijst)  Indien uw kind dit niet lust, kan u uw 
kind een ander stuk fruit meegeven.   
Wij zoeken nog helpende handen om dit allemaal in goede banen te leiden. (zie strookje onderaan) 
 
 

Stekelbees 
Herinnering !!  Om 16.15u eindigt de nabewaking op school.  We verwachten van alle ouders dat 
hun kind(eren) dan zijn opgehaald.  De kinderen die tegen 16.15u niet zijn opgehaald worden door 
de leerkracht naar de naschoolse kinderopvang “Stekelbees” gebracht. 
Kinderen die opvang nodig hebben later dan 16.15u gaan na schooltijd onmiddellijk mee naar 
Stekelbees. 
 

Kleuterschool 
Binnenkort staat het grootouderfeest weer te gebeuren in de kleuterschool.  Dit jaar gaat het over 
“De Toverketel”. 
2 heksen gaan vanalles uit de ketel toveren.   Benieuwd?? 
Juf Leen en juf Anneleen zijn nog op zoek naar smurfenmutsen. Heb jij er misschien ééntje op de 
zolder liggen? 
 
 
 
 



 

Belangrijke data 
27 september  Scholenveldloop 
28 september  Vriendjesfeest in de kleuterschool 
   Zwemmen voor 1ste, 2de en 3de leerjaar 
29 september   VRIJAF – pedagogische studiedag 
2 oktober  VRIJAF – facultatieve verlofdag 
3 – 6 oktober  verkeersweek 
5 oktober  zwemmen voor 1ste, 2de, en 3de leerjaar 
   Toneel voor 3de en 4de leerjaar 
   Bezoek aan de boomgaard voor 1ste en 2de leerjaar 
6 oktober  fietsencontrole voor K3 en lagere school 
9 oktober  BIB-bezoek 
12 oktober  zwemmen voor 1ste, 2de en 3de leerjaar 
13 oktober   Tjakkie de Specht (Rivierenhof te Deurne) 5de leerjaar 
19 oktober   Schrijf-ze-Vrij : voor 4de, 5de en 6de leerjaar 
   Medisch onderzoek – 5de leerjaar 
20 oktober  schoolfotograaf 
   RASA-workshop – 5de leerjaar 
22 oktober  speelgoedbeurs Oudercomité : 10u – 13u 
23 oktober  rapport 1 (1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar) 
24 oktober  grootouderfeest kleuterschool 
25 oktober  oudercontact 1ste leerjaar 

Toneel “”Nieuwsgierig Lotje” voor kleuters en 1ste en 2de leerjaar (gesponsord 
door het oudercomité) 

26 oktober   grootouderfeest kleuterschool 
   Zwemmen voor 1ste, 2de en 3de leerjaar 
27 oktober  herfstwandeling voor de lagere school 
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Helpende handen – “Oog voor lekkers” 
Mama/papa/oma/… van ………………………………………………………………………… klas : ……………. 
kan ons komen helpen met het verdelen, schillen van het fruit op volgende dagen: 
 

O 4 oktober 2017     O 15 november 2017    
O 11 oktober 2017     O 22 november 2017 
O 18 oktober 2017     O 29 november 2017 
O 25 oktober 2017     O 6 december 2017 
O 8 november 2017     O 13 december 2017 


