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Beste ouders, 
Het nieuwe schooljaar is gestart en dat betekent meteen ook dat het Oudercomité opnieuw in gang 
is geschoten. Dit jaar aangesterkt met een paar nieuwe krachten, staan we klaar om er met vol 
enthousiasme opnieuw in te vliegen en iedereen een fantastisch schooljaar te bezorgen. Maak 
kennis met de leden van het Oudercomité in onze fonkelnieuwe infobrochure hier bijgevoegd. 
Tijdens het jaar houden we je via de nieuwsbrief en de Facebookpagina graag op de hoogte van de 
activiteiten, praktische weetjes en zo meer op school. Van die activiteiten kun je overigens niet 
alleen genieten, ze brengen ook wat op voor alle kinderen op school.  
Aarzel niet om ons te contacteren bij vragen of opmerkingen of met suggesties. Dat kan eenvoudig 
via onze Facebookpagina of via oc_desleutelbloem@hotmail.com 
 

Verlof: nu al? 
Op 30 september valt de eerste verlofdag. Niet vergeten om die dag voor de kinderen iets te 
voorzien dat minstens zo leuk is als naar school komen. 

 
Franzl en Aardvork 
Als dit je niet nieuwsgierig maakt! Klaar om op het podium te stappen, voor een zaal vol mensen op 
te treden? Dan word je ook nog eens zenuwachtig. Toch? Dit wordt een muzikale voorstelling, op 1 
oktober reeds, voor de leerlingen van zes in het gemeenschapscentrum. Herken de kriebels, en 
misschien ook wel de muziek: in ieder geval een voorstelling om van te genieten. De kostprijs van 5 
euro komt op de schoolrekening. 
 

Naar de appelpluk 
Het eerste leerjaar gaat op 2 oktober de enorme boomgaard van de firma Bruneel-Cox bezoeken.  
De leerlingen van één zullen het fruitbedrijf helemaal verkennen. Die dag is er geen boekentas nodig. 
Breng wel een plastieken tasje mee met laarzen of reserveschoenen. Zo kan je nadien met droge 
voeten terug in de bus. 
 
 

Geen naschoolse opvang 
Opnieuw iets om in de gaten te houden: op dinsdag 8 oktober wordt er vergaderd door de 
leerkrachten en is er dus zoals aangekondigd op de jaarplanning geen naschoolse opvang. 
 
 
 
 



 

4 oktober: degelijk onderwijs voor alle kinderen 
Vorig jaar was onze bel-actie een geweldig succes. Zelfs de foto van twee jaar geleden, een school 
die belt en blaast, staat nu opnieuw in de brochure van Saved by the Bell.  
We rinkelen ook nu weer op zijn minst met de bel om iedereen er even aan te herinneren dat we 
geluksvogels zijn, en dat er nog miljoenen kinderen gewoon niet naar school kunnen. Die zouden we 
dat ook graag toewensen. Alvast onze aandacht verdienen ze. En natuurlijk, er zou best nog een 
ludieke actie aan toegevoegd kunnen worden. Verrassing! 
 

Kleuters naar kinderboerderij Karrewiel 
Op 11 oktober gaat de volledige kleuterschool naar de kinderboerderij Karrewiel. Een dag vol 
ontdekkingen zal het worden: ponyrijden, dieren voederen en verzorgen, brood bakken, of rijden 
met een tractor of huifkar. Voorzie boterhammen en een drankje voor de hele dag. We reizen met 
een autobus  en alles gebeurt binnen de schooluren. De kosten, 9 euro, komen op de 
schoolrekening. 
 


