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1. Rapporten en oudercontacten 

 

Vrijdag 23 oktober is de eerste rapportdag van dit schooljaar. Nog niet helemaal zoals we 
dat gewend zijn: zoals al aangekondigd zijn de klassieke cijfers vervangen door een beeld 
in woorden. Wat is er vastgesteld na het hobbelige tweede deel van vorig schooljaar? Waar 
waren herhalingen of extra lessen nuttig of noodzakelijk? In alle klassen is er met het 
nodige geduld en voorzichtigheid gestart. Dat willen we vertellen. 
  
Traditioneel volgt na een rapport een kans op oudercontact. Iedereen heeft gehoord dat we 
met de scholen naar code oranje stappen. Dat betekent dat de klassieke 
oudercontactavonden niet kunnen. Wie na het lezen van het rapport toch absoluut een 
gesprek noodzakelijk vindt, kan dit via het briefje dat in het rapport zit laten weten. We 
plannen dan een telefonisch oudercontact.   
We hopen uiteraard dat er met het kerstrapport meer mogelijkheden zullen zijn. 
Het zou anderzijds ook kunnen dat de school werkelijk een gesprek noodzakelijk vindt. In 
dat geval nemen of namen wij reeds met u contact op.  
  
Met de hoop op een mooi rapport, en begrip voor de situatie. 

 

 

2. Week van het bos 
 

Vorige week was het de Week van het Bos.   

Onze leerlingen maakten kennis met heel wat bossen en mooie natuurplekken in en rond 

onze gemeente: 

 Het Marum (beter gekend als Groot Schietveld): een prachtig natuurgebied, gelegen 

aan de Wuustwezelsteenweg.  Hier is een wandeling uitgestippeld a.d.h.v. paaltjes 

die bovenaan gekleurd zijn. 

 De Merel (Zijstraat Schotensteenweg) een bosrijk gebied waar sinds kort ook een 

uitdagend parcours aangelegd is voor crossfietsen en mountainbikes. 

Ook volgende mooie natuurplekken zijn zeker een aanrader:  

 Het Rivierenhof – op hun website vind je veel interessante info 

 Brechtse Heide (langs de Abdijlaan) – heerlijk ravotten, fietsen en wandelen zijn 

mogelijk.  Je kan ook parkeren aan de Keysershoeve in Sint-Job en de ‘loopomloop’ 

uitproberen. 
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3. Halloween/ volksspelen vrijdag 30 oktober  

 
 
Op 30 oktober, in de namiddag, 

organiseren we ons Halloweenfeest.  

De leerlingen mogen zich vanaf 

13.05 uur verkleden.  De leerlingen 

van 6 zullen ‘Halloween’-volksspelen 

organiseren.  

 
 

 
 
4. Belangrijke data 

   

 

25 oktober Wintertijd 

27 oktober Kleine wieltjes 

Geen opvang in ‘t Speelal 

Oudercontacten 

28 oktober Oudercontacten 

30 oktober Halloween volksspelen  

2 nov – 8 nov Herfstvakantie 

11 november  Wapenstilstand  

18 november Pedagogische studiedag  

24 november Kleine wieltjes 

 

 


