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Maandbrief  

Oktober 2018 

Grootoudersfeest 
 
Elk jaar zetten wij de grootouders van 
onze kleuters in de bloemetjes. Dit jaar 
gaat het grootoudersfeest door op    
donderdag 25 oktober in het Buurthuis 
van Heppen. U ontvangt hiervoor      
binnenkort een uitnodiging.  
 
Wie heeft er zin om wafels of cake        
te bakken voor het grootoudersfeest?                        
De onkosten mag u bezorgen op het  
bureel.  De wafels en het gebak graag 
bezorgen op woensdag 24 oktober tot 
12u op het bureel! 
Bedankt! 
 
 

———————————————— 
Mama of papa  
van …………………………………………….. 
bakt …………...(aantal) wafels of een 
cake ! 
 
Actie wereldarmoededag 

In de week van 22 oktober zamelen 
we in onze school voeding in t.v.v.  
de kansarmen in onze gemeente.  
Meer info volgt! 

                                                               

Een dag om de juf en de meester     

te verwennen met een knuffel,        

een tekening,  een liedje,                

een helpende hand!  

Veiligheid in onze schoolomgeving    

De weg naar school     

Stippel vooraf de veiligste 

weg uit. Dit is niet nood-

zakelijk de kortste weg. Kies 

voor straten met brede     

trottoirs of goed begaan-

bare bermen. 

Als er moet overgestoken worden, kies je de    

veiligste plaatsen: 

-een oversteekplaats met een agent  of een    

gemachtigd opzichter,  met verkeerslichten of 

een zebrapad                                                           

-een straat met weinig verkeer                                                            

-een plaats waar de wagens niet snel rijden         

-een plek waar de oversteek kort is                       

-een plaats vanwaar je kind de wagens  goed ziet 

aankomen en ook zelf goed  zichtbaar is voor de 

naderende bestuurders. 

Haast en spoed is zelden goed!                        

Een gehaast kind heeft geen oog meer voor zijn 

omgeving en wordt onvoorzichtig. Zorg ervoor 

dat je kind steeds op tijd thuis vertrekt en zich 

rustig door het verkeer kan bewegen. 

   



Kalender oktober 

Maandag 1 :  Geen school 

Dinsdag 2 : workshop “Dino’s” 6e lj.  

Vrijdag 5 : Saved by the bell  

Iedereen mag toeters en bellen         
meebrengen 

    Kienen 

Van Maandag 8 t.e.m. Vrijdag 12                          
  : sportklas Hofstade 5e en 6e lj.  

Woensdag 10 : auteurslezing 1e lj.  

Donderdag 11 : auteurslezing 2e lj.  

  : bezoek Natuurcentrum 4e lj.  

Maandag 15 : vergadering ouderraad 

Woensdag 17 : Wereldarmoededag 

  : Auteurslezing 4e lj.  

  : Openklasdag 1e lj. 

Donderdag 18: Auteurslezing 3e lj.  

Vrijdag 19 : Dag van de jeugdbeweging 

     Auteurslezing 6e lj.  

Woensdag 24 : Instapje+  

Donderdag 25: Grootoudersfeest kleuters 

  : Auteurslezing 5e lj.  

Van Maandag 29  t.e.m. Vrijdag 2 november
   

  Herfstvakantie  

Openklasdag 1e lj.  

 

Op woensdag 17 oktober  

zetten de juffen van het 

eerste leerjaar hun deur 

open voor de ouders.  

Vanaf 10u30 heten ze u welkom in de 

klas en krijgt u de kans om mee de     

lessen te volgen.  

Wij vragen uitdrukkelijk om slechts    

één ouder af te vaardigen omwille van 

praktische redenen.  

Indien u zelf niet de mogelijkheid  

hebt om te komen, mag één grootouder 

uw plaats innemen.  

Van harte welkom! 
                                                       

Zespri kiwiballen 

Eet je graag een kiwi? Kleef de sticker op  een      

papier, geef dit aan je juf of steek het papiertje in   

de groene doos bij juf Marleen. Met deze stickers 

krijgen we van zespri 60 ballen. Deze ballen worden 

gebruikt in de turnlessen en op de speelplaatsen.                                

Bedankt voor je       

medewerking! 

 

Inzameling batterijen 

Wij doen mee aan de inzame-

ling van gebruikte batterijen 

net zoals talrijke winkels,     

containerparken, enz. … Onze school wordt 

voor haar inspanningen beloond. Via een 

spaarsysteem kunnen wij gratis school-

materiaal voor de leerlingen verkrijgen.      

Wij zijn zo vrij erop aan te  dringen dat uw 

kinderen gebruikte batterijen   (vb. accu’s van 

GSM’s, draagbare PC’s, scheerapparaten,                 

boormachines, radio’s, camera’s, speelgoed, 

enz.) inleveren in onze school. Op die manier 

dragen wij ons steentje bij tot een betere   

bescherming van onze natuur. 

                

 

U hoeft slechts één dossier op te sturen voor alle 

leerlingen en studenten in uw 

leefeenheid. Daarbij hebt u de 

keuze tussen een online    

aanvraag en een aanvraag op 

papier. Indienen kan vanaf     

1 augustus 2018. De uiterste 

indieningsdatum is 1 juni 2019!                          

U kan de papieren aanvragen verkrijgen op het 

bureel.  

 


