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Maandpuntje werkgroep Anti-pesten: Speeltijd, toffe tijd!  

 
 
Mei 2021  Activiteit 

  1 mei: Dag van de Arbeid 

ma 03   

di 04   

wo 05   

do 06 

 

Kijkdag KO 
Onze school is overgeschakeld naar code oranje. In fase oranje gebeuren alle     
inschrijvingen op afstand. Dit kan telefonisch of digitaal gebeuren. 
  
Gelieve contact op te nemen met de school via de website of het telefoonnummer 

(014)63 37 10. We bezorgen u dan alvast de nodige inschrijvingsdocumenten. We 
zullen je ook terug contacteren om individuele afspraken te maken voor de verdere 
kennismaking, inschrijvings-en aanmeldingsprocedure. 

vr 07  Ouderraad: bloemenverkoop 

   

ma 10   

di 11   

wo 12 
 

Pedagogische studiedag 

Alle peuters, kleuters en leerlingen hebben vandaag een dagje vrij. 
Het leerkrachtenteam heeft vandaag een digitale studiedag. 

do 13 
 

Hemelvaart 

vr 14 
 

Brugdag 

   

ma 17   

di 18   

wo 19 

 

Zitdag CLB 
Deze voormiddag is onze CLB-medewerker Elien Van Ael aanwezig op onze school. 
Wenst u informatie, advies of raad in verband met de ontwikkeling van uw kind of 
het schoolgaan, aarzel dan niet en maak voor deze voormiddag een afspraak met het 
CLB. 

Telefoonnummer CLB: (03)314 39 70. 

do 20   

vr 21 
 

Zwemmen LO 1-2-5-6 
De leerlingen van het 1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar gaan deze voormiddag zwemmen. 

  Pinksteren 

ma 24 
 

Pinkstermaandag 

di 25   

wo 26   

do 27   

vr 28 
 

Zwemmen LO 1-2-3-4 

De leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar gaan deze voormiddag zwemmen. 

   

ma 31 

 MEGA-project les Veiligheid LO 5-6 
De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar krijgen vandaag in het kader van het 

MEGA-project een les van onze wijkagent Wim i.v.m. de gevaren van 
genotsmiddelen. 

 



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 mei is ons aandachtspunt : “Speeltijd, toffe tijd! “  

De posters van Rube en Rutje hangen ook uit.  

 

 

 

Maandpuntje werkgroep Verkeer 

10 op 10 

Wetgeving kinderzitjes:  
  

Algemene regel: 
·        Kinderen kleiner dan 1,35 m moet je altijd vervoeren in een voor hen geschikt kinderbeveiligings-  
     systeem. 
·        Kinderen vanaf 1,35 m moet je vervoeren in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem óf ze  
     moeten de gordel dragen. 

  

Sporadisch vervoer andermans kinderen: 

·        Als je af en toe andermans kinderen vervoert over een korte afstand en je hebt geen of onvoldoende  
     kinderzitjes, dan gelden de volgende regels voor kinderen kleiner dan 1,35 m: 
·        Kinderen jonger dan 3 jaar mag je in dat geval niet vervoeren. 
·        Kinderen vanaf 3 jaar moeten achterin zitten en de gordel dragen. 
·        Je eigen kinderen die kleiner zijn dan 1,35 m moet je altijd in een aangepast zitje vervoeren. 

  
Mag een kind vooraan zitten? 

·        Kinderen mag je wettelijk gezien zowel voorin als achterin de auto vervoeren. 
·        Dat geldt voor kinderen van alle leeftijden, op voorwaarde dat je ze in een aangepast kinderzitje 
     vervoert en/of  dat ze de veiligheidsgordel dragen (vanaf 1,35 m). 
·         Bij zitjes die je tegen de rijrichting moet plaatsen, moet je wel de frontale airbag uitschakelen. 

 (bron: VSV = Vlaamse Stichting Verkeerskunde) 

 

 


