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Studietoelage  
Agodi (Agentschap voor OnderwijsDIensten) geeft ouders de kans om een studietoelage aan te 
vragen.  Toch blijkt dat dit vaak niet aangevraagd wordt.  Jammer, want de procedure is heel 
eenvoudig:  vul bijgevoegd blad in (één blad voor al uw spruiten) en breng/stuur dit blad 
binnen.  Deze aanvragen kunnen ook een positief effect op de school met zich meebrengen, 
wat vertaald wordt in extra lestijden om de school te organiseren.. 

Veilig naar school – Verkeersweek. 
In de week van 1 oktober t.e.m. 5 oktober houden we in onze school de 
“Verkeersweek”. Deze week hebben we liever dat de leerlingen en kleuters te voet of 
met de fiets komen of gebracht worden. Of de auto even wat verder parkeren en dan 
te voet komen. 

Uiteraard dragen we “FLUO” en een fietshelm. Op 3 oktober is het strapdag (stappen of trappen) 
iedereen kan in fluo versierd op step, fiets of te voet naar school komen. Op 5 oktober is er voor de 
kinderen van de derde kleuterklas t.e.m. het zesde leerjaar fietscontrole door de politie en worden er  
behendigheidsproeven afgelegd met de fiets. 
Mogen wij nogmaals melden dat er vlak voor en na schooltijd best geen auto’s door het straatje naast 
de school rijden omdat het dan enorm druk is! Denk aan de veiligheid van iedereen! 
 

Schoolgaande jeuk… 
Om te voorkomen dat we op school een luizenprobleem krijgen, vragen we de medewerking van alle 
ouders. Het is belangrijk dat iedereen bij de start van elke schoolperiode, dus na elke vakantie, zijn of 
haar kind grondig nakijkt op luizen. Alleen door alert te blijven en regelmatig te controleren kunnen 
we luizen buiten de school houden. We voegen extra info bij deze brief. 

Dank voor uw medewerking. 
 

Nieuws van het oudercomité 
 Wij zijn heel blij om alvast 2 nieuwe leden te verwelkomen. Maar er kan altijd iemand bij. 

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 10 oktober start het oudercomité weer met het gratis verdelen van fruit. 
Bedankt oudercomité! De fruitkalender vindt u in bijlage. 

 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! 
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De Schakel = een zorgzame school 
Even melden dat de overkoepelende zorgcoördinator Sofie Gommeren voor onze 3 vestigingen 

de zorg nu tijdelijk coördineert en delegeert en dat zowel Sofie Gommeren als Ans Simons een 

deel van deze taak op zich nemen. Ouders mogen juf Sofie en juf Ans bij zorgen altijd 

aanspreken. 

 

Vervelend! 
Niets zo vervelend dan uitpuilende dozen vol verloren kledij en voorwerpen. U mist niets? Wij 

ook niet, alleen zijn onze dozen vol.  

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

kledij, voorwerpen, turngerief, … 

 

Belangrijke data in oktober 
 

1 okt Start verkeersweek 
2 okt L1: medisch onderzoek 
3 okt Strap – en fluodag 
4 okt Zwemmen voor L1-2-3 
5 okt van K3 t.e.m. L6: fietscontrole door de politie en 

fietsbehendigheidsproeven afleggen. 
8 okt Bezoek aan de bib 
11 okt Schoolfotograaf  + zwemmen voor L1-2-3 
12 okt L5: uitstap: Tjakie De Specht 
16 okt Geen nabewaking ! De school sluit om 15 u 30 ! 
17 okt Geen school: pedagogische studiedag . 
18 okt Geen zwemmen + toneel voor de blauwe en rode klas 
21 okt Speurtocht van het oudercomité 
22 okt Naar de poppenzaal voor de gele en groene klas  + rapport 1 voor L1-2-3-4 
23 okt Rollebolle voor de blauwe en rode klas + 20u oudercomité  
24 okt Oudercontacten voor de kinderen van L1 
25 okt Kijkdag in de gele klas + toneel voor L1-2 + zwemmen voor L1-2-3 + schrijf-

ze-vrij-actie voor L4-5-6 
26 okt Heel de lagere school op herfstwandeling 

 

 


