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1.  
 

 
 
We begrijpen heel goed dat sommige ouders een diepe zucht slaken wanneer ze 
een stickertje in de agenda zien verschijnen.   De school kan niet meer dan het 
luizenprobleem zo goed mogelijk opvolgen en met nadruk vragen dat alle ouders bij 
zo’n melding goed controleren en indien nodig een volledige behandeling van hoofd, 
kleding en lakens uitvoeren.  We willen echt geen beschuldigende vingers, we hopen 
op een samenwerking die wanneer ze volgehouden wordt, alleen maar betere 
resultaten kan opleveren.  Daarom nog een tip: elke vakantie het hoofd van uw 
kind(eren) controleren op zulke kriebelbeestjes.
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2. Dag van de jeugdbeweging op 19-10 

 
Vrijdag 20 oktober 2017 fietst, treint, bust en stapt 
heel jeugdbewegend Vlaanderen in 
jeugdbewegingshemden, -‘t-shirts en –sjaaltjes 
door het land.  Op die manier vieren we het 
engagement van duizenden jongeren die zich jaar 
in jaar uit inzetten om meer dan 240 000 kinderen 
en jongeren een jaar vol spel en plezier te 
bezorgen.  Daar vrijdag de schoolfotograaf 
passeert, organiseren wij donderdag reeds ‘dag 
van de jeugdbeweging’. 

 
 
 

3. In je leukste pakje op 20-10 

We melden alvast dat op 20 oktober de schoolfotograaf zijn jaarlijkse bezoekje heeft 

gepland. Wie dus op de foto wenst te gaan, laat zich van de mooiste kant zien. Dit is niet 

verplicht. Daarom vragen we, respect voor materialen en milieu, om het strookje onderaan 

even in te vullen. 

 

 

4. Belangrijke data 

19 oktober Dag van de jeugdbeweging 

Geen zwemmen voor 3 

20 oktober Rapport 1 voor 3 

Schrijf-ze-VRIJ-dag voor 5 en 6 

Schoolfotograaf 

24 oktober Kleine wieltjes 

26 oktober Geen opvang in ’t speelal 

Geen zwemmen voor 3 

27 oktober Geen opvang in ’t speelal 

Halloween 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wij, ouders van ______________________________ van klas ________ wensen 
 

o Geen foto’s te laten maken 
o Individuele foto’s 
o Foto’s samen met broer/zus (klas _______________) 

 

 

 


