
 

 

 1. De weekkalender van    22 september 2014 tot 26 september  2014 

  

Maandag  22/09 Kleuterthema’s: P+Kl1: Ik ben geweldig! ; Kl.2: De fruitmand ; Kl 3: Fruit is 

gezond. 

 Speelplaatsverantwoordelijke : L5 

 L.O.: L1,L2 en L3 (NM) 

Dinsdag  23/09  

Woensdag  24/09 L.O.: L4,L5 en L6  

 Veldloop op onze school. (NM). Aanwezig op school om 13.15 u. 

 Einde “september fietsmaand” 

Donderdag 25/09 Schoolfotograaf (VM) 

 Roldag 

 L.O.: L4,L5 en L6 (NM) 

Vrijdag  26/09 L.O.: L1,L2 en L3(VM) 

2. Wat hoort er nog bij de post 

 

- 2e kleuter: Brief i.v.m. fruit 

- 1° leerjaar: brief klasuitstap “klokhuis”+ verwerking 

- Reclame jeugdvoetbal FC Aalbeke 

- 1e en 2de lj. Brief SVS estafette 

- 3e, 4e, 5e en 6de lj. Brief sportdag  

 

 

3. Korte berichten 

 

“September Fietsmaand” eindigt officieel op woensdag 24 september. Op die dag kunnen nog 

stickers worden verdiend. Je kan de codes nog registreren tot donderdag 25 september middernacht. 

Daarom geven we nog stickers voor deelname aan de roldag. De volle spaarkaarten kunnen 

ingegeven worden op school tot donderdag 18.00 uur. 

 

Bedankt ouders dat u het dragen van het verkeershesje op zo een manier hebt gestimuleerd bij de 

kinderen. Alleen op zulk een manier kunnen we samen werken om een goede attitude bij de 

kinderen aan te leren. Voor u, en ook voor de school, …volhouden is de boodschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scenario gezinsfietstocht  21 september 2014 vanaf 14.00 uur. 

 

1. U tekent in via het inschrijvingsformulier.  

Het inschrijvingsformulier werd verdeeld via enkele Rollegemse handelaars, de plaatselijke 

bieb, op de infoavond van de school, en ook digitaal verstuurd aan de ruime 

schoolgemeenschap. Inschrijven kan tot zondag 12.00 uur. 

 

2. Het inschrijvingsformulier en het inschrijvingsgeld worden op school binnengebracht voor 

woensdag 17 september. Zorg ervoor dat de namen goed leesbaar zijn. Ze worden in een 

deelnemerslijst opgenomen. 

 

3. Je kan de fietstocht starten tussen 14.00 en 15.00 uur.  

              Meld je aan. Je ontvangt dan een deelnemerskaart en een naamsticker. 

 

4. Start met je gezin, familie en/of vrienden. Kinderen jonger als 12 jaar starten niet zonder 

begeleiding van een volwassene. Volg de pijlen die op het parcours zijn aangebracht. 

Het parcours van 3 km blijft in de nabije omgeving van de school. Via allerlei doorsteekjes 

kom je vlug tot op school. Geen overbodige luxe voor onze allerkleinsten. 

Bredere voertuigen kunnen moeilijkheden ondervinden bij het nemen van veldwegjes. Mits 

een kleine omleiding geraak wel op terug op het ‘rechte’ pad. 

 

5. Uw veiligheid staat voorop.  

De school is telefonisch bereikbaar tijdens de fietstocht op 056/21.34.16 of 056/26.62.15.  

Pech onderweg of einde kracht? Geen nood ! Karl staat paraat.  

EHBO nodig ? Meester Tjen brengt de EHBO-koffer met de motorfiets tot bij jou.  

 

6. Op het parcours zijn controleposten en animatieposten voorzien. 

Bij de controleposten krijg je  wat kwisvraagjes voor klein, middelmatig of groot die je bij het 

bezoek aan de controlepost best oplost.                                                            

              

             Er is daar ook altijd iets gezonds te eten of te drinken. 

             Bij de animatieposten kun je je hartje ophalen en wat andere spieren oefenen. 

 

7. Elk parcours eindigt op de parking van de Vrije basisschool St.-Theresia.   

      Je geeft dan je deelnemerskaart af. Je ontvangt één of twee stickers van de stad  

      Kortrijk. 

       

8. Er is een selfservice  bar voorzien. Er staan stoelen en tafels klaar om een gezellige babbel te                                                                                    

doen. Je kunt je antwoordkaart zelf controleren, de schiftingsvraag invullen en ze in de 

verzameldoos steken. 

 

9. Wie de kwisvraagjes heeft opgelost maakt kans op een superprijs ter waarde van 250 euro. 

Er zijn heel wat kleinere prijzen als aandenken aan deze gezinsfietstocht.  

De prijzen worden uitgereikt om 18.00 uur. 

 

10. De school sluit zijn deuren om 19.00 uur.  

Maandag begint de werkweek ! Ook voor de kinderen !  

Helpende handen bij de avondschoonmaak zijn zeker welkom. 

 

 


