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Goed-gevoel school: We bouwen aan een fantastisch 
schooljaar 
 
september 

2022 
 Activiteit 

do 01 

 

 

 

 

 

Welkom aan alle nieuwe kleuters, leerlingen, leerkrachten en 
ouders! We hopen dat iedereen zich snel thuis voelt op onze 
school. Aan alle andere kinderen, leerkrachten, ouders en 

iedereen die betrokken is bij onze school wensen we een 
fantastisch schooljaar toe! 
 
 
 
 

Infoavond 3e graad 

Juffrouw Martine nodigt ’s avonds alle ouders van de leerlingen van de derde graad 
uit voor een algemene informatieavond. Deze ouders zijn welkom in het lokaal van 
de derde graad van 19.30u. tot 21.00u. 

vr 02 
 

Zwemmen 
De leerlingen van de 1ste en de 2de graad gaan deze voormiddag zwemmen. 

..   

ma 05  

Infoavond 1ste graad 
Juffrouw Sarah/ meester Bjorn nodigen ’s avonds alle ouders van de leerlingen van 

de eerste graad uit voor een algemene informatieavond. Deze ouders zijn welkom in 
het lokaal van de eerste graad van 19.30u. tot 21.00u. 

di 06  

Infoavond 2e graad 
Juffrouw Jackie nodigt ’s avonds alle ouders van de leerlingen van de tweede graad 
uit voor een algemene informatieavond. Deze ouders zijn welkom in het lokaal van 

de tweede graad van 19.30u. tot 21.00u. 

wo 07   

do 08  

Infoavond kleuteronderwijs  
Vanavond nodigen we de ouders van onze kleuters graag uit op een informatieavond 

van het kleuteronderwijs. Deze avond gaat van start om 19.30u. en eindigt om 
21.00u. 

vr 09 
 

Zwemmen 
De leerlingen van de 1ste en de 3de graad gaan deze voormiddag zwemmen. 

..   

ma 12   

di 13   

wo 14   

do 15   

vr 16 
 

Zwemmen 
De leerlingen van de 1ste en de 2de graad gaan deze voormiddag zwemmen. 
 

   

ma 19   

di 20 

 Jongerencross 

Crossen, hossen, hollen en rennen. Dat is zo een beetje wat Vlaanderen gaat doen 
in de maand september. Waarom…? Omdat het gezond is en omdat het dan Vlaamse 
Veldloopweek is. Onze leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar lopen 
mee. 

wo 21 
 Eucharistieviering: begin schooljaar 

Om 09.00 uur verzorgen de leerlingen van de lagere school de eucharistieviering.  
Alle ouders worden hierbij vriendelijk uitgenodigd. 

do 22  Schoolactiviteit : Samen bouwen aan een fantastisch schooljaar ! 



Vandaag werken we met z’n allen rond het jaarthema van de werkgroep anti-
pesten.    
We gaan het speelbos op een creatieve manier een eigen naam geven.  
’s Middags houden we een gezellige picknick in ons speelbos. 

En we leren elkaar nog beter kennen door per klas leuke samenwerkingsspelletjes 
te doen. 

vr 23 
 

Zwemmen 
De leerlingen van de 1ste en de 3de graad gaan deze voormiddag zwemmen 

   

ma 26 

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

korte bewegingstussendoortjes. 

di 27   

wo 28 

 

 

 

 

Toon je sportclub 
Vandaag heeft de 9ste editie plaats van de actie ‘Toon je sportclub @ school’. We 

roepen alle leerlingen op om in de outfit van hun sportclub naar school te komen. 

Het is dan ook het ideale moment om onze kinderen te laten vertellen over hun 
mooiste sportmomenten en hun sportclub. 
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 29   

vr 30 
 

Zwemmen 

De leerlingen van de 1ste en de 2de graad gaan deze voormiddag zwemmen. 

 

 



 
Denk alvast aan: 

Maandag, 3 oktober: facultatieve verlofdag 

 
 
Nuttige inlichtingen i.v.m. het nieuwe schooljaar 
 
Alle drankkaarten-, refter- en zwembeurten worden via de schoolrekening verrekend. 

 Drank en refter 

  10 oranje drankbonnen (witte melk, water) = € 4,00 
  refterbeurt = € 0,35 
 Zwemmen 
  zwembeurt = € 1,00 (niet voor het 1ste leerjaar) 
  badkleding, 2 handdoeken 
  kam 
 

 Turnen (lagere school) 
  turnpantoffels met een kleurvaste zool; voorzien van naam 

  wit T-shirt 
  donkerblauwe of zwarte korte broek 
 Turnen (kleuterschool) 
  turnpantoffels met een kleurvaste zool; voorzien van naam 

  sportieve kleding 
 

Middagouders 
Dringende oproep! 
Onze kleuter- en lagere school zijn op zoek naar extra middagmoeders of –vaders, -oma, -opa,... voor de 
speelplaatsbegeleiding tijdens de middag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
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.  
 
Leesmoeders/vaders 

Langs deze weg doen we een oproep tot alle ouders die woensdag (van 11.30u. tot 12.00u.) de leerlingen van de 
eerste en tweede graad willen begeleiden bij het niveaulezen. Aanvang van het niveaulezen: woensdag 21 
september. Geïnteresseerden laten het zo spoedig mogelijk weten aan één van de leerkrachten van de lagere 
school. 
 
Verjaardagen 
Wanneer iemand jarig is, wordt dit kind op een passende manier in de klas gevierd. Door de jarige zelf wordt er 
geen traktatie uitgedeeld. 
 
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. 
 

 

 

Bezoek ons op het web  ! 

www.dehorizon-tspoor.be 

 


