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Verkeersweek en strapdag 
Opnieuw is de derde week van het schooljaar verkeersweek. We willen iedereen aanmoedigen om 
veilig en gezond naar school te komen. Hoe meer de leerlingen denken aan fluo, fiets en helm, hoe 
meer beloningen er kunnen veroverd worden. Een positief duwtje van de ouders kan het succes 
alleen maar vergroten. 
Vrijdag wordt de week afgerond met de strapdag. Van kleuters tot de derde graad gaan alle 
kinderen rond de school verkeersregels en fietsvaardigheid oefenen. Bovendien is er ook een 
fietsencontrole door de politie. Nog veiliger naar school dus. Houd er best rekening mee dat de weg 
rond de school tijdens de schooluren afgesloten wordt. 
 

Dag van de sportclub 
Woensdag 18 september is het de dag van de sportclub. Allen die lid zijn van een sportclub zien we 
die dag graag in hun sportkledij naar school komen.  Daar maken we zeker een leuke groepsfoto van. 
Een weekje later is voor wie reeds heeft ingeschreven de veldloop.  
 

Medisch onderzoek voor 6 op 23 september 
Doordat het systeem van onderzoek licht is aangepast, gaat vanaf dit schooljaar het zesde leerjaar 
een dag op onderzoeksuitstap. We zullen brooddozen, fruit en een drankje meenemen om de 
middag daar te overbruggen. We spreken verder in de klas af. 
 

Rollebolle 
Op 24 september trekken de tweede en derde kleuterklas naar de sporthal om te «rollebollen »  . 
Beweging, plezier en succes gegarandeerd.  Alles gebeurt binnen de schooluren.   De onkosten,            
3 euro, belanden op de schoolrekening. 
  

Verlof 
Op 30 september valt de eerste verlofdag. Niet vergeten om die dag voor de kinderen iets te 
voorzien dat minstens zo leuk is als naar school komen. 
 

Schoolfotograaf 
Op  27 september komt de schoolfotograaf. Uiteraard is er geen verplichting. 
 
 
 
 
 



 

Traktatie en gezonde brooddoos 
Bij het begin van het schooljaar herinneren we toch nog eens graag hieraan. We verjaren slechts 
eenmaal per jaar. Daarna is het lang wachten. Gelukkig dat we elkaar hebben: niet alleen om 
cadeautjes te geven, ook om elkaar veel gezondheid toe te wensen, en om elkaar te trakteren. De 
school vraagt om niet te overdrijven, liefst om zelf iets te maken,  iets gezond te kiezen. We vieren 
de verjaardag in de klas. Thuis kunnen broers en zussen delen in de traktatie. We gaan op school niet 
meer naar andere klassen om de andere gezinsleden op te zoeken. 
Graag zouden we die gezondheid willen doortrekken naar de refter. Wil je nog een dessertje als 
bekroning van de maaltijd toevoegen? Kies wat gezond is. Bovendien zijn de nieuwe 
appelschilmachientjes in aantocht! Dat wordt dan dubbel genieten. 
 


