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Nieuws van het oudercomité 
 Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse of wil je eerst wat meer info, 

neem dan gerust even contact op via ocdeschakel@telenet.be of spreek hen aan. 
 Op woensdag 9 oktober start het oudercomité weer met het gratis verdelen van fruit. 

Bedankt oudercomité! De fruitkalender vindt u in bijlage. 
 Quiz op vrijdag 18 oktober: U kan nog steeds inschrijven via een lid van het oudercomité of 

via de school. 
 

 

                                  
 

 

Vervelend! 
Niets zo vervelend dan uitpuilende dozen vol verloren kledij en voorwerpen.  

De meeste kinderen herkennen hun eigen gerief niet. Schrijf de naam van uw kind in zijn/haar 

kledij, voorwerpen, turngerief, … . En gelieve af en toe in de dozen met verloren voorwerpen te 

kijken. 

 

Impetigo 
Nog steeds komen er wekelijks nieuwe meldingen van kinderen met impetigo. Ook zijn er 

kinderen die hervallen. Gelieve nog steeds extra waakzaam te zijn bij nieuwe wondjes. Ontsmet 

ze goed en plak ze af. De huidziekte zoekt de zwakste plekken op de huid om in te dringen. Let 

ook op een goede handhygiëne en laat kinderen niet teveel spullen uitwisselen ! 

Op school blijven, in samenspraak met CLB en volksgezondheid, de verschillende maatregelen 

nog steeds van kracht. We brengen u op de hoogte als er wijzigingen zijn.  

 

mailto:ocdeschakel@telenet.be


 

~ 2 ~ 
 

 

 
Belangrijke data in oktober 
 

1 oktober  Blauwe en rode klas bezoeken de boomgaard 

3 oktober Gele en groene klas: toneel 
Zwemmen voor L1/L2/L3 

4 oktober  Schoolfotograaf 

7 oktober Bib 
L2 naar de boomgaard 
L6 medisch onderzoek 

8 oktober  GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT OM  U 15 u 30 ! 

9 oktober Start fruit gesponsord door het oudercomité ! 

10 oktober Zwemmen voor L1/L2/L3 

17 oktober  Dag van de armoede 

18 oktober  Dag van de jeugdbeweging 
20 u quiz oudercomité in de turnzaal 

21oktober  Rapport voor L1/L2/L3/L4 
Gele en groene klas: toneel 

22 oktober  L 3 en L4: toneel 
Digitale wolven op school 

23 oktober Digitale wolven op school 
L1: oudercontacten 

24 oktober L5: bezoek Rivierenhof 
Kijkdag in de gele klas 
Zwemmen voor L1/L2/L3 

25 oktober Herfstwandeling voor de lagere school 

26 oktober –  
3 november 

Herfstvakantie 

4 november L1: medisch onderzoek 

 
Denk aan: 
 
Dinsdag 8 oktober en donderdag 7 november sluit de school om 15 u 30 ! 
 
Op dinsdag 19 en donderdag 21 november is het in de kleuterschool grootouderfeest . Het thema dit 
jaar is  “Het is feest ! De kleuterschool wordt 10 jaar !”. Meer info volgt later. 
 
Op woensdag 20 november is het geen school. Het is een pedagogische studiedag ! 



 

~ 3 ~ 
 

 

 

 


