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Drank lagere school 
Na de herfstvakantie beginnen we met een nieuw systeem i.v.m. het verkrijgen van  drank.  De drank 
wordt  op een lijst genoteerd en per schoolrekening afgerekend. 
De kinderen die nog een drankkaart hebben, kunnen deze nog verder gebruiken.  Gelieve het 
bijgevoegd strookje in te vullen. (keuze van drank) 
Er zijn ook weinig kinderen die nog gebruik maken van ons « chocokot ».  Daarom sluiten we dit na 
de herfstvakantie. 
 

Oog voor lekkers 
Het werd een lekkere start, de kinderen hebben genoten van hun eerste stukken fruit.  Een heel 
jaar fruit kost per kind €7.  Het oudercomité gaat dit helemaal op zich nemen.  We willen ons 
oudercomité hiervoor bedanken.   
Ook voor de hulp bij het afhalen en verdelen van het fruit willen we al onze helpende handen 
bedanken. 
 

Verkeersweek 
Een geslaagde verkeersweek, vele kinderen kwamen te voet, met de fiets en in fluo naar school. 
Als beloning van de verkeersweek heeft elk kind een reflector gekregen, aangekocht door ons 
oudercomité. 

 

Herfstwandeling 
Op vrijdag 27 oktober gaan alle leerlingen van de lagere school op herfstwandeling. Op deze 

manier sluiten we de eerste leerperiode leerrijk af. 

De leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar gaan naar Drieboompjesberg. Hun 

vertrekplaats is het scoutsdomein in Malle. 

De vierde, vijfde en zesde klassers gaan naar Wortel Kolonie. Hun vertrekplaats is “het 

Eksternest”, een natuureducatief centrum van Natuurpunt.  

Onder leiding van ervaren gidsen van het “Kerkuiltje”, krijgen de leerlingen allerlei natuurinfo. 

 ’t Zal een leerrijke tocht worden. De kostprijs van € 3 (gidsen en een drankje) voor de 

leerlingen van 4-5-6 en € 1,50 voor de leerlingen van 1-2-3, komt op de schoolrekening. 

Het oudercomité zorgt voor letterkoekjes voor onderweg. 

 

Vraagje van de kleuterschool  
Onze kleuterjuffen zijn nog steeds op zoek naar : 

- Smurfenmutsen 
- heksenkledij 



 

Herfstrapport 
Voor de leerlingen van één tot en met vier staat er op 23 oktober nog een extraatje op het 
menu: het eerste rapport van dit schooljaar.  
En we hopen dat iedereen kan zeggen dat het meevalt, dat er gewerkt is volgens de 
mogelijkheden, dat de aanwezige kansen gegrepen zijn  
Of de leerlingen van vijf en zes dan nog twee maanden mogen luieren? Geloof het niet, en laat 
ons hopen dat ook zij al twee maanden goed besefffen dat ieder moment meebouwt aan het 
resultaat. Eerlijke verrassingen zijn op een rapport eigenlijk niet mogelijk. 
Voor alle goeds, of hier en daar toch een extra aandachtstrekker, is er de laatste woensdag voor 
het herfstverlof, enkel voor de ouders van onze leerlingen van het 1ste leerjaar, de 
mogelijkheid tot oudercontact. Juf Heidi maakt de afspraken. 
 

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, kunnen we dit probleem 
oplossen. Dank voor de medewerking.  
 

Belangrijke data 
13 oktober   Tjakkie de Specht (Rivierenhof te Deurne) 5de leerjaar 
19 oktober   Schrijf-ze-Vrij : voor 4de, 5de en 6de leerjaar 
   Medisch onderzoek – 5de leerjaar 
20 oktober  schoolfotograaf 
   RASA-workshop – 5de leerjaar 
   Kinderopvang “Stekelbees” ’s avonds GESLOTEN 
22 oktober  speelgoedbeurs Oudercomité : 10u – 13u 
23 oktober  rapport 1 (1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar) 
24 oktober  grootouderfeest kleuterschool 
25 oktober  oudercontact 1ste leerjaar 

Toneel “”Nieuwsgierig Lotje” voor kleuters en 1ste en 2de leerjaar (gesponsord 
door het oudercomité) 

26 oktober   grootouderfeest kleuterschool 
   Zwemmen voor 1ste, 2de en 3de leerjaar 
27 oktober  herfstwandeling voor de lagere school 
28 oktober t.e.m.  herfstvakantie  
5 november 


