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Na de leerrijke herfstwandelingen in de school én de rust van de 
herfstvakantie, starten we met volle moed de tweede leerperiode. 

 
Herfstkleuren 
Toch nog even, maar wel zeer graag, een bedankje voor alle ouders en 

vrienden die op een of andere wijze alweer een handje hebben toegestoken om de voorbije periode 
nog aangenamer en vlotter te laten verlopen voor de kinderen. Hartelijk dank. 

 
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.  
 

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. 

 

Verloren voorwerpen van de lagere school kan u voortaan in het inkomhalletje terug 

vinden. Graag willen we nogmaals vragen om zeker sjaals, mutsen en handschoenen  te 

voorzien van een naam. 

Digitale “Wolven”?  
Op 13/ 14 november komen de digitale wolven aan elke klas van K3 t.e.m  L6 twee uur les geven 
rond programmeren voor kinderen. Dit wordt gesponsord door het oudercomité.  
Waarvoor dank  ! 
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Het zebrapad:  

een zebrapad laat voetgangers toe om de straat over te steken. U leest het goed: “voetgangers” → 

fietsers moeten afstappen om een zebrapad over te steken, zij gaan naast hun fiets! Let erop. 

 

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. 

 

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 over het onderzoek 
naar hartfalen. Deze krant wordt dan op de plaatselijke markt in de Kerkstraat te Sint-Lenaarts 
(vlak voor de schooldeur) verkocht. Dit op donderdag 29 november a.s. 
De opbrengst gaat integraal naar  “Hart voor research Aalst VZW”. 

 

Belangrijke data november - december 2018 

8 nov Zwemmen voor L1-2-3 
12 nov L 1 (voormiddag) kronkeldidoe 
13-14 nov K3 en alle klassen lagere school: 2 u leren programmeren 
15 nov L 5: medisch onderzoek 

Zwemmen voor L1-2-3 
Geen nabewaking ! De school sluit om 15 u 30 ! 

22 nov Zwemmen voor L1-2-3 
26 nov Grote voorleesdag in de hele school. 
29 nov Zwemmen L 1-2-3 

L6 verkoopt de “klaskrant” op de wekelijkse markt 
30 nov L3 - 4: naar toneel 
5 dec Sint op school 
6 dec Zwemmen L1-2-3: kijkzwemmen  

Geen nabewaking ! De school sluit om 15 u 30 ! 
 10 dec Bib-bezoek 
11 dec Oudercomité om 20 u 
13 dec Zwemmen L1-2-3  
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14 dec Kerstmarkt  
17 dec De blauwe en rode klas gaan naar de Opera 

L5 – 6 : naar toneel 
Rapport voor heel de lagere school 

18 dec KS: oudercontacten 
19 dec LS: oudercontacten 
20 dec Instapklas (gele klas): kijkdag voor nieuwe kleuters 

Zwemmen L1-2-3 
KS: vervolg oudercontacten  

21 dec LS (namiddag) Kerstknutselen 
 
 
 
 
 

 


