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 HERFSTVAKANTIE 

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

ma 07  

Welkom nieuwe kleuters 

We verwelkomen vandaag onze nieuwe peuters bij juf Fanny en juf Romy en hopen 

dat ze zich snel thuis voelen in onze school. 

di 08 
 

Oudercontact klas 5 
Juf Martine nodigt de ouders van klas 5 uit voor een eerste oudercontact. 

wo 09 
 

Oudercontact klas 5 en 6 
Ook vandaag staan er oudercontacten gepland, voor klas 5 en 6. 
MOEV: Unihockey LO 5-6 
Onze school neemt deze namiddag met klas 5 en 6 deel aan het unihockey-tornooi 
van MOEV in het Molenslop in Weelde. 

do 10  

 

Oudercontact klas 5 en 6 
Vandaag nodigt juf Martine de ouders van klas 6 uit voor een eerste oudercontact. 
Rapport 
De leerlingen van de lagere school krijgen vandaag hun eerste rapport. 

vr 11 
 

Wapenstilstand. 

   

ma 14 
 

Oudercontact klas 1 en 2 

Deze week staan er oudercontacten gepland in klas 1 en 2.  

di 15   

wo 16 
 

 

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. 
Oudercontact klas 3 en 4 
Juf Jackie nodigt de ouders van klas 3 en 4 uit voor een eerste oudercontact. 

do 17 

 
 

 

Uitstap Secundair Onderwijs: talentendag Talentenschool LO 5-6 
De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar trekken vandaag naar de Talentenschool 

in Turnhout voor de talentendag. 
Deze uitstap kan enkel doorgaan wanneer er voldoende vervoer is. 
Oudercontact klas 3 en 4 
Juf Jackie nodigt de ouders van klas 3 en 4 uit voor een eerste oudercontact. 
Kledinginzamelactie op school 

vr 18 
 

 

Zwemmen 

De leerlingen van klas 1 , 2 , 5 en 6 gaan deze voormiddag zwemmen. 
Culturele voorstelling klas 5 en 6 
De leerlingen van klas 5 en 6 gaan deze namiddag naar een culturele voorstelling. 
Kledinginzamelactie op school 

   

ma 21  Voorleesweek 

di 22 
 

Culturele voorstelling KO 1 
De kleuters van juf Fanny en juf Romy gaan deze namiddag naar een culturele 
voorstelling. 

wo 23   



do 24   

vr 25 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1 , 2 , 3 en 4 gaan deze voormiddag zwemmen. 

    

ma 28   

di 29 
 

Sint op bezoek 
Tijdens de namiddag komen de Sint en zijn Pieten op bezoek in de school. Voor de 
speeltijd trekken zij naar de peuters en kleuters in de kleuterschool, na de speeltijd 
bezoeken zij de leerlingen van de lagere school. Dit feest is mogelijk dankzij de steun 
van het jeugdwerk Baarle-Hertog en de ouderraad. Ook de leerkrachten en kinderen 
dragen hun steentje bij om de Sint en zijn Pieten passend te ontvangen. 

wo 30 
 

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

do 01   

vr 02 
 

Zwemmen 

De leerlingen van klas 1 , 2 , 5 en 6 gaan deze voormiddag zwemmen. 

 
 

 

Denk alvast aan: 
Donderdag 15 december: :kijkmoment 
Zondag 18 december: kerstmarkt 
Woensdag 21 december: welkom in de eucharistieviering 
 

 
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. 

 
 
 

Aandachtspunt: Op tijd komen 
Onze schooldag start ’s morgens om 08.45u. en ‘s middags terug om 13.10u. Gelieve deze uren te respecteren. 
Kinderen die later in de klas worden afgezet, storen het klasgebeuren. 
 

Voor- en naschoolse opvang 
De voorschoolse opvang start vanaf 07.00 uur, de naschoolse opvang eindigt om 18.00uur. Gelieve deze uren te 
respecteren. 
 

Middagouders 
Hilde, onze jarenlange middaghelper bij de kleuters gaat met pensioen. Bedankt voor alle hulp en het ga je goed! 

Vandaar deze dringende oproep! 
Wie kan vanaf maandag 7 november starten om te helpen bij het eten in de refter en bij het toezicht op de 
speelplaats bij de kleuters? En dit ’s middags van 11.55u. tot 12.55u. op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag (1 of meerdere dagen).  
Ook voor de lagere school zijn we nog steeds op zoek naar extra middaghulp. 
Een financiële vergoeding wordt voorzien. Graag melden op het bureel of telefonisch 014/63 37 10 of 0498/14 78 
19. 

Alle kinderen krijgen ook een brief mee. Ken je iemand in je familie, een buur of kennis die tijd en interesse 
hierin heeft, bezorg hen dan deze brief. 

 

  



 

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 november is ons aandachtspunt : “ Talenten! “  
De posters van Rube en Rutje hangen ook uit.  

 

 

Werkgroep verkeer 

10 op 10 

De donkere periode staat weer voor de deur. Als school doen we daarom mee met de fluo actie “Helm op, fluo 

top!”  
In deze periode is het extra belangrijk dat de leerlingen en hun ouders opvallen in het 
verkeer. Het gebruik van degelijke fietsverlichting en het dragen van een fluovest is 

belangrijk om veilig naar school te fietsen. Een helm dragen maakt het plaatje compleet. 
De donkere periode start meteen na de herfstvakantie en duurt tot eind februari. 

Succes en laat je zien ! 
 

 
Werkgroep verkeer 

 

 


