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Eerste rustpauze (voor de leerlingen) 
We herhalen voor alle veiligheid dat op vrijdag 29 september de eerste pedagogische studiedag voor 
dit jaar gepland is. Dat betekent dat leerkrachten op de schoolbanken  gaan zitten en de leerlingen 
die dag vrijaf krijgen.   
 
 

Nog een dagje thuis  
Maandag 2 oktober is het, zoals op de schooljaarkalender stond, een eerste rustdag in het 
schooljaar. Om dinsdag fris uitgeslapen aan de tweede helft van de eerste periode te beginnen! 
 
 

Naar de appelpluk 
Het eerste leerjaar gaat op 4 oktober de enorme boomgaard van de firma Bruneel-Cox verkennen. 
We hebben in de verkeersweek, dankzij een beloning van Sam de Verkeersslang, allemaal al een 
sappig appeltje geknabbeld. De leerlingen van één zullen het fruitbedrijf waar die vandaan kwamen 
helemaal verkennen. Die dag is er geen boekentas nodig. Breng wel een plastieken tasje mee met 
laarzen of reserveschoenen. Zo kan je nadien met droge voeten terug in de bus. 
 
 

5 oktober: degelijk onderwijs voor alle kinderen 
Ook dit jaar nemen we met de hele school deel aan de Saved by the bell-actie. Dat betekent dat we 
de bel op een ongewoon moment laten rinkelen om er even bij stil te staan dat alle kinderen 
wereldwijd degelijk onderwijs verdienen. We denken niet alleen aan het Millenium College in 
Chincha, maar hopen dit jaar een ludieke actie eraan toe te voegen. Uitkijken dus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Een broer om in te bijten (in drie en vier) 
Oei? Voorzichtig zijn? Altijd toch! Maar hier is geen reden tot paniek. Zelfs niet voor de jongens en 
meisjes van drie en vier die op 5 oktober naar het gemeenschapscentrum gaan voor deze 
theatervoorstelling. Theatergroep Fien toont onder deze titel een spannend avontuur over een zus 
en broer die iedere dag één aardappel eten. Gelukkig spelen ze samen, al is het steeds Zus die wint. 
Hoe dat met die ene aardappel kan, en hoe dat afloopt voor die eeuwige verliezer? Voor 2,5 euro op 
de schoolrekening gaan die leerlingen dat nadien kunnen vertellen. 
 
 

In je leukste pakje 
We melden alvast dat op 11 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 valt ook onder ons jaarthema, om het strookje onderaan even 
in te vullen. 
 
 

Kriebelend bezoek 
Na enkele weken duiken kriebelende schoolbezoekers in verschillende klassen op: luisjes dus. Wie ze 
op bezoek krijgt, heeft daar echt niet om gevraagd. Om ze aan de deur te zetten is de medewerking 
van iedereen nodig. Een sticker in de agenda en/of een folder met wat er dient te gebeuren 
verschijnt als er in een klas een melding is.  
We zijn dankbaar dat ouders dit komen melden. Pas als alle andere ouders meewerken en bij 
melding alle hoofden controleren en waar nodig kunnen behandelen we dit probleem oplossen. 
Dank voor de medewerking.  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Schoolfotograaf 
 
Wij, ouders van____________________________________________________________wensen 
 
O geen foto’s te laten maken 

O individuele foto’s 

O foto’s samen met broer/zus  


