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                                                                   NIEUWSBRIEF 
GBS DE SCHAKEL 

 

 

Voorlezen: niets dan voordelen 
De voorleesweek van vorige week sluiten we succesvol af. We willen hiermee alle vrijwilligers, 
ouders en grootouders bedanken voor hun hulp in onze school. Hiermee is de voorleesweek wel 
afgesloten maar voorlezen blijft altijd wel leuk, het is bovendien bevorderend voor je concentratie, je 
begrijpen, je kijk op de wereld, je beleving groeit, je ontdekt boeiende werelden en … 
Wat weerhoudt de ouders ervan om ook thuis verder te doen? Genieten! 
 

Wensen voor elkaar 
Op het einde van het jaar, wensen wij elkaar veel goeds voor het 

nieuwe jaar.    Ook kinderen wensen elkaar fijne dingen toe. 

In plaats van individuele kaartjes, vragen we liever een creatieve 

zelfgemaakte kaart voor de hele klas. 

Dat is veel leuker en hoort beter bij het schoolbeleid. 

 

Adressen en telefoonnummers van je klasgenootjes 
Ook dit jaar duikt de vraag op om een adressenlijst van de klasgenootjes rond te delen. Dit kan 
uiteraard niet zonder de toestemming van de ouders. Wanneer we alle strookjes onderaan deze 
brief verzameld hebben zullen we de lijst met het adres en het telefoonnummer uit het 
schooldossier meegeven.  
 

Kijklessen bij het zwemmen 
Ouders die graag eens naast het zwembad willen bekijken hoe hun kinderen het in het water doen: 
er is voor het eerste, tweede en derde leerjaar een kijkles op 18 januari 2018 van 14.10u tot 
14.55u.  Ouders komen op eigen kracht naar het zwembad.  
 
 

Mededelingen: 
 Drankkaarten ten laatste op 8 december afgeven. 
 Op vrijdag 1 december zal de Sint een bezoek brengen aan onze school. We kijken er vol 

verwachting naar uit. 
 Vrijdag 22 december zullen we even stilstaan bij de vredevolle eindejaarswensen. In de 

kleuterschool zal er dan een muzikaal toonmoment doorgaan, gevolgd door een kerstmarkt 
vanaf 14.50u tot 16.30u. Dit om onze actie voor “De Warmste week” af te sluiten! Iedereen 
Welkom! 

 De groene klas van de kleuterschool is op zoek naar dennenappels om voor het goede doel 
te knutselen. 

 

 



 
 

Enkele belangrijke data 
1 december Sint op bezoek in de school 
7 december Toneel: De klaproos:1ste-2de en 3de kleuterklas om 11.00u. 

Zwemmen 1ste -2de   3de leerjaar 
Medisch consult 1ste leerjaar 

11 december  BIBbezoek 
12 december P.V.  in de schakel→ geen nabewaking 
14 december Zwemmen 1ste -2de -3de leerjaar 
18 december Rapport 1ste -2de -3de -4de leerjaar: rapport 2 

Rapport  5de -6de leerjaar: rapport 1 
19 december Oudercontacten kleuterschool 

Uitstap 3de leerjaar  speelgoedmuseum te Mechelen 
20 december Oudercontact lagere school 
21 december Kerstknutselen lagere school / Kijkdag instapklas 

Oudercontacten kleuterschool 
22 december 14.50u → Toonmoment voor ouders in de kleuterschool met aansluitend 

kerstmarkt voor het goede doel. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De ouders van ……………………………………………………………………………………………………uit klas ……….. 
 
 geven toestemming om adres en telefoonnummer uit het schooldossier aan zijn/haar klasgenoten 
mee te delen. 
 
Handtekening:  
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Juiste data schilmama’s 
 
Ik(uw naam): ………………………………………………………………………wil wel op bepaalde woensdagen  
mee komen fruit schillen in de school. 
 
Mijn telefoonnummer is ………………………………………………….. …. 
 
Mijn e-mailadres is ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

O woensdag 6 december 2017 

O woensdag 13 december 2017 

O woensdag 20 december 2017     

O woensdag  10januari 2018      

O woensdag 17 januari 2018     

O woensdag 24 januari 2018     

O woensdag 31 januari 2018  

O woensdag 7 februari 2018 

O woensdag 21 februari 2018 

O woensdag 28 februari 2018 

O woensdag 7 maart 2018 

O woensdag 14 maart 2018 

O woensdag 21 maart 2018 

O woensdag 28 maart 2018 

 

Datum: ___________________________    Handtekening : 


