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1. 14-21 oktober: Week van het bos. 

Van 14 tot en met 21 oktober is het weer tijd voor één van 

de leukste weken van het jaar, de Week van het Bos.   

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en 

weer doorgaan: het thema voor dit jaar is … RAVOTTEN! 

Ondertussen hebben onze leerlingen al kennisgemaakt 

met heel wat bossen en mooie natuurplekken in en rond 

onze gemeente: 

 Het Marum (beter gekend als Groot Schietveld): een prachtig natuurgebied, gelegen 

aan de Wuustwezelsteenweg.  Hier is een wandeling uitgestippeld a.d.h.v. paaltjes 

die bovenaan gekleurd zijn. 

 De Merel (Zijstraat Schotensteenweg) een bosrijk gebied waar sinds kort ook een 

uitdagend parcours aangelegd is voor crossfietsen en mountainbikes. 

 Het Rivierenhof – op hun website vind je veel interessante info 

 Brechtse Heide (langs de Abdijlaan) – heerlijk ravotten, fietsen en wandelen zijn 

mogelijk.  Je kan ook parkeren aan de Keysershoeve in Sint-Job en de ‘loopomloop’ 

uitproberen. 

Veel succes en sportieve bosgroetjes. 

 

 

2. 17 oktober : Studiedag. 

Woensdag 17 oktober gaan onze leerkrachten een beetje bijstuderen: een pedagogische 

studiedag dus.  Wat voor de kinderen betekent dat ze thuis op ontdekking kunnen gaan 

naar wat nieuws of moois…  

 

 

 

 

3. 19 oktober: Dag van de jeugdbeweging. 

Op 19 oktober organiseren ook wij ‘dag van de  

jeugdbeweging’.  De kinderen mogen die dag  

in het uniform van hun favoriete jeugdbeweging  

naar school komen. 
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4. 26 oktober: Schrijf-ze-VRIJ-dag 

Opkomen voor mensen die opkomen voor mensen.  Vinden wij 

mensenrechten heel gewoon, normaal?  Dat zijn ze absoluut niet.  

Menselijke waardigheid en gelijkheid worden in alle landen van de 

wereld, soms of heel vaak, met de voeten getreden.  Goed dat er 

mensen zijn die zich daarvoor inzetten.  Een brief schrijven is een klein 

stapje met grote hulp voor mensen die som hun leven riskeren.  Die moeite voor die 

steun: daarom schrijven 5 en 6 en nog zo’n 100 000 andere jongeren in Vlaanderen en 

Brussel met steun van Amnesty International zo’n helpende brief.  Hiervoor vragen we 

de leerlingen een enveloppe met postzegel mee te brengen. 

 

 

 

5. 26 oktober: Halloween. 

Ook op 26 oktober, in de namiddag, organiseren we ons 

Halloweenfeest.  De leerlingen mogen zich vanaf 13.05 uur 

verkleden. We hopen dat iedereen rekening houdt met de 

jongere leerlingen en vermijden ‘te enge maskers’. De leerlingen 

van 6 zullen ‘Halloween’-volksspelen organiseren, groep 2 zal 

ons komen vervoegen. 

 

  

 

 

 
6. Belangrijke data 

14-21 oktober Week van het bos 

17 oktober Pedagogische studiedag (leerlingen vrij) 

19 oktober Dag van de jeugdbeweging 

Rapport 1 voor 3 

23 oktober Geen opvang in ’t Speelal 

Kleine wieltjes 

23-25 oktober Oudercontacten voor 3 

26 oktober Schrijf-ze-VRIJdag voor 5 en 6 

Halloween 

Geen opvang in ‘t speelal 

 
 
 

 

 


