
Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens op-
gelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. 
Maar miljoenen kinderen en jongeren op aar-
de horen dit zelden of nooit. Met Saved by 
the bell worden alle scholen aangemoedigd 
om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationa-
le dag van de Leerkracht, de schoolbel eens 
extra te laten 
rinkelen. Zo 
kan iedereen 
horen dat elk 
kind en elke 
jongere recht 
heeft op goed, 
kwaliteitsvol 
onderwijs. 
Ook onze 
school zal op 
woensdag 5 
oktober de 
schoolbel ex-
tra laten rinke-
len en zelfs de kinderen mogen meedoen. 
Breng dus allemaal jullie toeters en bellen 
mee.  

5 oktober:  

Dag van de leerkracht 

Op deze dag wordt de waardering van leer-
krachten benadrukt en is er aandacht voor het 
onderwijs als belangrijke factor in de maat-
schappij.  Bedankt aan alle leerkrachten! 

Een fijne start!  Oktober 2022  

Belangrijke datums  

Maandag 3 : lokale verlofdag 

Woensdag 5 : auteurslezing 1A 

                      Saved by the bell 

Donderdag 6 : auteurslezing 1B 

Vrijdag 7 : kienavond OVS 

Maandag 10 : start week van het bos  

Maandag 10 t.e.m. vrijdag 14:    

            Sportklassen Hofstade 5e en 6e lj.                     

Dinsdag 11 : Natuurhulpcentrum 4e lj.                   

Maandag 17 : theater Rapunzel 2e lj. 

                      vergadering OVS 

Woensdag 19 : auteurslezing 2e lj. 

Vrijdag 21 : dag van de jeugdbeweging 

Maandag 24 : schoolfotograaf 

                      theater Roodkapje 2e lj. 

Dinsdag 25 : theater Roodkapje 3e lj. 

Woensdag 26 : grootoudersfeest 

                      auteurslezing 3e lj. 

Donderdag 27: auteurslezing 4e lj. 

Vrijdag 28 : Circus Bruul 4- en 5-jarigen 

                      workshop flamenco 4e lj. 

Van  

Maandag 31 oktober 

t.e.m.  

Vrijdag 4 november: Herfstvakantie 

 

WELKOM in   



Op vrijdag 22 oktober, op Dag van de Jeugdbe-
weging, mogen alle kinderen weer tonen hoe 
trots ze zijn op hun jeugdbeweging. Trek dus al-
lemaal zeker jullie uniform aan!  



Zespri  kiwiballen 

Eet je graag een kiwi? Kleef de sticker op een papier, geef 
dit aan je juf.  Met deze stickers krijgen we ballen en 
turnmateriaal van zespri. De ballen worden gebruikt in de 
turnlessen en op de speelplaatsen.  Het turnmateriaal 
wordt gebruikt tijdens de turnlessen. 

Bedankt voor je medewerking! 

17 oktober:  Werelddag van Verzet tegen Armoede  

In deze periode worden er, ook op gemeentelijk vlak, allerlei acties georganiseerd rond armoede.  
Naar jaarlijkse gewoonte zou de Sint Vincentius Conferentie Leopoldsburg ook dit jaar in deze periode een voedsel-

inzameling willen organiseren en wij doen mee!   
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