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Maandpuntje werkgroep Anti-pesten: 
Goeiemorgen!  
 
oktober 

2022 
 Activiteit 

   

ma 03  

Facultatieve verlofdag 
Vandaag hebben alle peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school een 

dagje vrij.  
di 04   

wo 05   

do 06   

vr 07 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1 en 2 gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 10   

di 11   

wo 12 
 

Hercontrole fietsen 
Vandaag komt de politie langs voor een hercontrole van de fietsen, de leerlingen die 
met de controle hun fiets niet bijhadden, brengen deze vandaag mee ter controle. 

do 13   

vr 14 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1 en 2 gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 17 
 

Uitstap bos: kleuters 
Onze kleuters gaan vandaag samen met de kleuters van ’t Spoor op uitstap naar het 

bos. 

di 18 
 

CLB: medisch onderzoek 
Deze namiddag is er een medisch onderzoek op school gepland voor kinderen die 
vorig schooljaar afwezig waren tijdens het onderzoek en voor enkele aangemelde 
leerlingen. 

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

wo 19 

 
 

 

 

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. Deze “open-inschrijf-dag” vindt plaats 
van 09.30 uur tot 10.30 uur. 
Zitdag CLB 

Deze voormiddag is onze CLB-medewerker Elien Van Ael op onze school. Samen met 
onze zorgcoördinator juf Bieke en de klasleerkrachten bespreekt zij de leerlingen. 

do 20 
 

MOEV: Rollebolle kleuters 
De kleuters van juf Greet en juf Ilse nemen deze voormiddag deel aan de MOEV-
activiteit Rollebolle. 

vr 21 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1 en 2 gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 24   

di 25 
 

Uitstap Bokrijk klas 1,2, 5 en 6 

De leerlingen van klas 1, 2, 5 en 6 gaan vandaag op didactische uitstap naar Bokrijk 

wo 26 
 

Oudercontact kleuterschool 

De kleuterjuffen nodigen de ouders uit op een eerste oudercontact. 

do 27   

vr 28 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1 en 2 gaan deze namiddag zwemmen. 

 

 HERFSTVAKANTIE 

Van zaterdag 29 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022 
dinsdag 1 november: Allerheiligen 
woensdag 2 november: Allerzielen 



 

Denk alvast aan: 
Donderdag 10 en vrijdag 11 november: kledinginzameling 
Vrijdag 11 november: Wapenstilstand 

Zondag 27 november: intocht Sint 

Woensdag 30 november: pedagogische studiedag 
 
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. 

 
Spek je kasactie van Jumbo 
 
Ook dit schooljaar nemen we deel aan deze actie van Jumbo. Van 17 oktober tot en met 4 
december kunnen schoolpunten (vouchers)in de Jumbo in Baarle-Nassau aan de scanzuil 
gedoneerd worden aan onze school. De punten mogen ook aan de klasleerkrachten bezorgd 
worden. 

 
 
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.  

 

 

 

 

Bezoek ons op het web  ! 

www.dehorizon-tspoor.be 

 


