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NIEUWSBRIEF 
GBS DE SLEUTELBLOEM 

 
 
 

 

Herfstverlof 
Nu ligt november echt voor onze voeten, en na twee goedgevulde maanden kan een weekje verlof 
een portie rust en energie bezorgen. Geniet er allen van ! We zwaaien de schoolpoort opnieuw open 
op maandag 6 november. 
 
 

Kriebelaars met verlof 
De eerste twee maanden van dit schooljaar waren er enkele meldingen in verband met het 
luizenprobleem. In betreffende klassen werden de voorziene stappen gezet en opgevolgd. Zo’n 
weekje verlof zou gebruikt kunnen worden om te controleren en te behandelen. Zo zouden we 
nadien veel rustiger kunnen starten. Grijpt iedereen even deze kans ? 
 
 

Medisch onderzoek voor 5 
Op 7 november reizen de leerlingen van vijf naar Sint-Antonius om in de gebouwen van ons CLB de 
voorziene medische controle te krijgen. Omdat het zeer waarschijnlijk is dat deze uitstap de middag 
zal overbruggen denkt iedereen best aan de middaghap.  
 
 

Boekenbeurs op 12 november  
Onze klassieker in november: op zondag 12 november van 13 u. tot 18 u. is Jeukiboek in de turnzaal 
te gast met een wondere selectie boeken voor alle leeftijden. 
Het oudercomité voorziet de bezoekers van een smakelijke soep of een ander drankje. Er zijn de 
doorlopende boekentoneeltjes en Kris Kowlier en Christiaan Iken zullen graag hun nieuwe verhaal 
signeren. Bij deze nieuwsbrief is ook een aparte uitnodiging.  
 
 

11 november: Wapenstilstand 
Een dagje vrij: 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 vanuit de school met 11.11.11 mee actie 
te voeren voor een rechtvaardigere wereld. Immers : geen vrede zonder rechtvaardigheid.  
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 

Alvast: grootouders op 22 november in 1 en 2 
Op woensdag 22 november nodigen de leerlingen van een en twee alle oma’s, opa’s, moemoes, 
vava’s en . . . uit in hun klas. 
Van 10 u. 40 tot de middag in het eerste en van 8 u. 35 tot 10 u. 15 in het tweede leerjaar voorzien 
we activiteiten – van een lesje tot een spelletje - om samen te doen. Nadien drinken we samen een 
kopje koffie of thee. 
Wij danken alvast iedereen voor de interesse en hopen jullie op 22 november te ontmoeten. Erg 
handig voor de stoelen en de kopjes koffie zou zijn als u het strookje onderaan zou invullen en 
meegeven! 
 
 

Toch nog even opletten  
Op de jaarkalender staat reeds vermeld dat er op 14 november geen naschoolse opvang zal zijn. 
Graag even onthouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Inschrijvingsstrookje voor de grootouders 
 
De grootouders van ………………………………………………………….. uit 1 / 2 zullen met … persoon/personen 
aanwezig zijn op woensdag 22 november 2017. 


