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Maandpuntje werkgroep Anti-pesten: 
Goeiemorgen!  
 

oktober 
2020 

 Activiteit 

ma 28 
 

Facultatieve verlofdag 
Vandaag hebben onze peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school een dagje 
vrij. 

di 29 
 Nascholing 

Juf Marleen volgt vandaag een EHBO-opleiding. 

wo 30   

do 01 
 Nascholing 

Juf Marleen volgt vandaag het tweede deel van de EHBO-opleiding. 
Ook juf Els gaat vandaag naar een nascholing. 

vr 02 
 

Zwemmen 
De leerlingen van de 1ste graad gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 05   

di 06 
 Nascholing 

Meester Bjorn volgt vandaag een opleiding voor preventie-adviseurs. 

wo 07 
 Nascholing 

Juf Kris en juf Marleen volgen deze voormiddag een nascholing. 

do 08   

vr 09 
 

Zwemmen 

De leerlingen van de 1ste graad gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 12   

di 13   

wo 14 
 

Pedagogische studiedag 
Vandaag hebben onze peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school een dagje 
vrij.   

do 15 
 Nascholing 

Meester Wouter volgt vandaag een nascholing. 
Juf Bieke en juf Ilse volgen vandaag een opleiding over kleine blusmiddelen. 

vr 16 
 

Zwemmen 

De leerlingen van de 1ste graad gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 19 

 Gezondheidsweek 
Vandaag wordt de start gegeven van de gezondheidsweek. We vangen de schooldag 
aan met “ochtendgymnastiek” en doorheen de dag houden we ons fit met korte 
bewegingstussendoortjes. 

di 20 

 Gezondheidsweek 

Wat dacht je?... Lekker zot: ochtendgymnastiek, bewegingstussendoortjes. 
Nascholing 
Meester Bjorn volgt deze voormiddag een nascholing. 

wo 21 

 

 

 

Gezondheidsweek 
Ook vandaag weer ochtendgymnastiek en bewegingstussendoortjes. 
Inschrijfdag nieuwe kleuters 

Nieuwe kleuters die na de herfstvakantie naar school komen, brengen samen met 
hun ouders een bezoek aan de klas van juf Els en juf Ilse. Deze “open-inschrijf-dag” 

vindt plaats van 09.30 uur tot 10.30 uur. 
Marathon 
De Vlaamse Veldloop kon dit jaar door de coronacrisis jammer genoeg niet 
plaatsvinden. Vandaag, tijdens onze gezondheidsweek organiseren we onze eigen 

loopwedstrijd. Opgelet, deze activiteit gaat enkel door bij mooi weer. 

do 22 
 Gezondheidsweek 

Ook vandaag weer ochtendgymnastiek en bewegingstussendoortjes. 

vr 23  Gezondheidsweek 



 

 

Ook vandaag weer ochtendgymnastiek en bewegingstussendoortjes. 

Zwemmen 
De leerlingen van de 1ste graad gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 26   

di 27 

 CLB: medisch onderzoek 1ste en 4de leerjaar, 2de kleuterklas 
De leerlingen van het 1ste , het 4de en de kleuters van de 2de kleuterklas krijgen deze 
voormiddag een volledig medisch onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in onze 
school. De leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen deze voormiddag een vaccinatie. 

Het CLB vraagt om de vaccinatiekaart of het boekje van Kind en Gezin mee te 
brengen. 

wo 28   

do 29   

vr 30 

 

 

 

Zwemmen 
De leerlingen van de 1ste graad gaan deze namiddag zwemmen. 
Rapport 
De leerlingen van de lagere school krijgen vandaag hun eerste rapport. 

Oudercontact LO 1-2 
Juf Kris nodigt de ouders uit op een eerste oudercontact. 

 

 HERFSTVAKANTIE 
Van zaterdag 31 oktober t.e.m. zondag 8 november 2020 
Zondag 1 november: Allerheiligen 

Maandag 2 november: Allerzielen 

 

Denk alvast aan: 
Woensdag, 11 november: Wapenstilstand (=schoolvrije dag)  
 
Coronamaatregelen: ventileren in de klas 
Om goed te kunnen ventileren, staan er in alle lokalen de ganse dag ramen open. Gelieve uw kind  
aangepaste, warme kledij aan te geven, of een extra vest, sjaal,… mee te geven voor in de klas. 

 

Middagouders 
Onze lagere school is op zoek naar een extra middagmoeder of –vader, -oma, -opa,... voor de 
speelplaatsbegeleiding tijdens de middag op maandag en dinsdag. 
Heb je zelf zin of ken je iemand in je vrienden- of familiekring om ons te komen helpen, geef dan een  
seintje. Een vrijwilligersvergoeding wordt voorzien. 
 

Kriebelouders 
Ook voor het kriebelteam zijn we nog op zoek naar ouders die na een vakantieperiode mee willen komen 
controleren op luisjes. 

 
Inzamelen batterijen en kiwistickers 
Onze school zamelt nog steeds lege batterijen en kiwistickers in. 
De lege batterijen kunnen in de bebat-tonnen op de speelplaats gedaan worden, de kiwistickers kunnen aan de 

klasleerkrachten bezorgd worden. 
De bebatpunten worden ook gebruikt om speelplaatskoffers verder aan te vullen en samen te stellen. 

Met de kiwistickers kunnen we ballen aankopen. 
Inktpatronen worden niet meer verzameld op school. 

 

Maandpuntje goed-gevoel-school  

                                                                    
Beste ouders,  

 
We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze school!       
De rode draad gedurende dit schooljaar is “We maken van onze school  
EEN-GOED-GEVOEL-SCHOOL’ 
en dit als preventie tegen pesten.  

 
In oktober is ons aandachtspunt : “ Goeiemorgen! “  

De posters van Rube en Rutje hangen ook uit.  

 

 

Maandpuntje werkgroep Verkeer 

10 op 10 



Wanneer je als (groot)ouder je kind te voet naar school brengt, laat je kind dan altijd aan de huizenkant wandelen 
en niet aan de straatkant.  Hou er rekening mee dat door een onverwachte beweging van je kind of van een 
andere weggebruiker het soms al snel gevaarlijk wordt voor het kind en/of de (groot)ouder.  Jonge kinderen 
begeleid je best aan de hand.  Zorg voor een goed werkende en veilige fiets als je als fietser naar de school komt.  

Breng je je kind(eren) met de auto naar school, let er dan op dat je kind altijd de gordel draagt en aan de 

huizenkant uitstapt.  

 

 


