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1. Herfstvakantie. 

 

Opnieuw ligt november voor onze voeten, en na twee 

goedgevulde maanden kan een weekje verlof een portie rust en 

energie bezorgen. Geniet er allen van ! We zwaaien de 

schoolpoort opnieuw open op maandag 5 november. 

  

 

 

2. November : even stilstaan 

Voor velen onder ons betekent begin november toch even stilstaan bij het leven met en 

soms het afscheid dat genomen is van vrienden en familie. Hoe kwestbaar we allen zijn en 

hoe ongrijpbaar vaak het leven : het zou ons ook met nog meer zachtheid en dankbaarheid 

voor elkaar kunnen verder begeleiden.    

 

 

 

3. 11 november 

Op zondag dit jaar : naast de werkelijke honderdste verjaardag van het  

einde van de Eerste Wereldoorlog is stilstaan bij vrede ook erg aan te  

raden : hoe kostbaar, hoe broos, hoe snel vergeten en gewoon bevonden.  

Voor wie het nieuws van kort bij of ver weg volgt is het nooit  

vanzelfsprekend. Een gedachte om het hele jaar door in ons mee te dragen. 

 

 

 

4. Boekenbeurs ook op 11 november  

Een klassieker in november: op zondag 11 november van 13 u. tot 18 u. is Jeukiboek in de 

turnzaal van onze hoofdschool (Schoolplein 1, Brecht) te gast met een wondere selectie 

boeken voor alle leeftijden. 

Het oudercomité voorziet de bezoekers van een smakelijke soep of een ander drankje. Er 

zijn de doorlopende boekentoneeltjes en Kris Kowlier en Christiaan Iken zullen graag hun 

nieuwe verhaal signeren.  
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5. Nieuwe verzekering. 

Onze schoolverzekering zal voortaan via AXA lopen, hiervoor zullen nieuwe formulieren 

voorzien worden.  Dit brengt ook nieuwe afspraken met zich mee wat betreft 

terugbetalingen.  Zo zullen onder andere de kosten voor tanden vergoed worden met een 

maximum van € 500 per beschadigde tand en een maximum van € 2 000 per ongeval.  

Brilschade wordt vergoed tot een maximum van € 250 voor het montuur.  Glazen en lenzen 

worden integraal vergoed. 

 
 
6. Belangrijke data 

19-23 november Voorleesweek 

20 november Geen opvang in ’t Speelal 

21 november Pedagogische studiedag 

23 november Meester op de fiets 

27 november Kleine wieltjes 

30 november Theater voor 3 en 4 

e-lab in Gitok voor 6 

14 december Winterrapport  

18-20 december Oudercontacten  

17 december Theater voor 5 en 6 

18 december Kleine wieltjes 

 
 
 


