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Dag van de armoede. 
Op 17 oktober was het de internationale dag van de armoede. Dit jaar werd er aan scholen gevraagd 
om de kinderen hun droomtoekomst te laten tekenen. Om aandacht te vragen voor de toekomst van 
elk kind. Want elk kind heeft recht om van een eigen toekomst te dromen. De resultaten van onze 
lagere schoolkinderen zijn te bewonderen in de refter.  
 
 

Kleuterschool zoekt … 
De kleuterjuffen willen graag jullie hulp even vragen. Ze zijn nog op zoek naar enkele voorwerpen: 

- puzzels van 4 , 6 of 9 stuks 
- speelgoedauto’s of andere voertuigen om mee te spelen in de klas of in de zaal 
- plastic zakjes om natte kledij mee naar huis te geven 

Heeft u 1 van deze dingen, dan mag u deze steeds aan 1 van de kleuterjuffen bezorgen. Bedankt alvast! 

 
 
11 november: Wapenstilstand 
Naast de blijvende oorlogs-eeuw-herdenkingen is stilstaan bij vrede ook erg aan te raden : hoe 
kostbaar, hoe broos, hoe snel vergeten en gewoon bevonden. Een gedachte om het hele jaar door in 
ons mee te dragen. 
Die dag kan iedereen nog altijd een stap extra zetten door de actie 11.11.11 te steunen voor een 
rechtvaardigere wereld. Immers : geen vrede zonder rechtvaardigheid.  
 

 

Verloren voorwerpen van de lagere school kan u in het inkomhalletje terug vinden. Graag 

willen we nogmaals vragen om zeker sjaals, mutsen en handschoenen  te voorzien van een 
naam. 

 

Spaaractie !  
Onze school doet mee met de spaaractie van « ZESPRI », op elke kiwi kleeft een stickertje. Bewaar 

deze stickertjes, kleef ze op een stukje plastic en breng ze mee naar school. Hier worden ze dan op 

een reuze spaarkaart gekleefd. Een volle kaart geeft recht op een aantal ballen om nog gezonder te 

kunnen spelen.  
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Digitale “Wolven”?  
Op 22 en 23  oktober kwamen de digitale wolven aan elke klas van K3 t.e.m.  L6 twee uur les geven 
rond programmeren voor kinderen. Dit werd gesponsord door het oudercomité.  
Waarvoor dank  ! 

 
CoderDojo: leer gratis programmeren voor kinderen tussen 7 en 18 jaar te Brecht: 
CoderDojo  organiseert gratis programmeerclubs, de zogenaamde "Dojo's". Op die 
Dojo's leren meisjes en jongens programmeren, websites maken, apps en spelletjes 
ontwikkelen enzovoort. Ze ontmoeten gelijkgestemde deelnemers en laten elkaar zien 
waaraan ze gewerkt hebben. CoderDojo maakt van ontwikkelen en programmeren een 
superleuke, keigezellige en megatoffe leerervaring. 
 
Sessies 
In Brecht organiseren we maandelijks een CoderDojo. Sommige kinderen komen elke 
keer, anderen komen eens 1 of 2 keer proberen of komen maar af en toe. Dat vinden wij 
allemaal even fijn! 
Hieronder vind je onze planning voor 2019-2020. Let op, deze kan altijd nog wijzigen. De 
inschrijvingen voor een sessie worden telkens opengezet na afloop van de vorige. Je kan 
dus telkens maar voor de eerst volgende sessie inschrijven.  

 zaterdag 16 november 14u-17u 
 zaterdag 14 december 14u-17u 
 zaterdag 11 januari 14u-17u 
 zaterdag 8 februari 14u-17u 
 zaterdag 14 maart 14u-17u 
 zaterdag 4 april 14u-17u 
 zaterdag 9 mei 14u-17u 
 zaterdag 13 juni 14u-17u 
 zaterdag 4 juli 14u-17u 
 zaterdag 29 augustus 14u-17u 

 
Locatie 

GC Brecht, Mudaeusstraat 9, 2960 Brecht 
Vragen 
Contacteer ons via brecht@coderdojobelgium.be! Tot snel! 
Of meer info op: https://www.eventbrite.co.uk/e/registratie-coderdojo-brecht-16112019-
76824308575 
 

mailto:brecht@coderdojobelgium.be
https://www.eventbrite.co.uk/e/registratie-coderdojo-brecht-16112019-76824308575
https://www.eventbrite.co.uk/e/registratie-coderdojo-brecht-16112019-76824308575
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Het goede doel 
Naar jaarlijkse gewoonte zetten de lln. van het 6de leerjaar, geruggesteund door alle andere 
klassen van onze school, weer hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor het goede 
doel. 
In het kader van "de Warmste Week" zullen ze een heuse klaskrant maken. Deze krant wordt 
dan op de plaatselijke markt in de Kerkstraat te Sint-Lenaarts (vlak voor de schooldeur) 
verkocht. Dit op donderdag 28 november. 
De opbrengst gaat integraal naar Clara Fey Unit 2, MS-liga en Villa Max. 

 

 

Nieuws van het oudercomité 
 Bedankt aan alle ploegen en helpers om van de quiz afgelopen vrijdag een aangename 

avond te maken. 
 Op zondag 16 februari wordt weer een ontbijt georganiseerd op school. Houd deze datum 

alvast vrij. Verdere info volgt nog. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28  

26 oktober 
t.e.m. 

3 november 
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Belangrijke data in november 

4 november  L1: medisch onderzoek op school 

7 november Zwemmen voor L1/L2/L3 
GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT om 15 u 30 ! 

12 november  Bib 

14 november Zwemmen voor L1/L2/L3 

18 november  L5/L6: VM - toneel 
NM: generale repetitie grootouderfeest 

19 november  KS: grootouderfeest 
L1: kronkeldiedoe 

20 november GEEN SCHOOL : PEDAGOGISCHE STUDIEDAG ! 

21 november  KS: grootouderfeest 
Zwemmen voor L1/L2/L3 

22 november K2 en K3: optreden in Sint-Lenaartshof 

28 november L6: Klaskrantjesverkoop op de markt voor het goede doel. 
Zwemmen voor L1/L2/L3 

3 december  GEEN NABEWAKING ! DE SCHOOL SLUIT om 15 u 30 ! 

4 december  Sint op school 

5 december Zwemmen voor L1/L2/L3 

 
Denk aan: 
Kerststukjes maken voor L1/L2/L3 in de namiddag op vrijdag 20 december. Verdere info volgt. 
 

Grootouderfeest 19 en 21 november 
Dit jaar is het thema: “Het is feest ! De kleuterschool wordt 10 jaar !”. Om er een feestelijke dag van 
te maken, zijn we op zoek naar ouders of grootouders die een feestgebak of feesttaart willen bakken. 
Deze mogen ’s morgens in de keuken van de lagere school afgegeven worden. 
Alvast bedankt voor jullie hulp ! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik ____________________________________________ ouder / grootouder van _______________ 

uit klas ______  wil een feesttaart of feestgebak meebrengen op: 

O dinsdag 19 november 

O donderdag 21 november 


