
 

 

 1. De weekkalender van 20 oktober   2014 tot 24 oktober  2014 

  

Maandag  20/10 Kleuterthema’s: P+Kl1 : Gevoelens: bang-verdrietig ; Kl.2:;Bang zijn-Halloween 

Kl 3: heksen 

 Speelplaatsverantwoordelijke : Kl3 

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

 Bibliotheekbezoek: L4 en L5 

Dinsdag  21/10 L4 natuurwandeling Gavers (aangepaste kledij) 

Woensdag  22/10 L.O.: L4,L5 en L6 

Donderdag 23/10 L.O.: L4,L5 en L6 (NM) 

 Bibliotheekbezoek: L2, L3 en L6 

 Roldag – start FLITScampagne 

Vrijdag  24/10 L.O.: L1,L2 en L3(VM) 

 Lager en kleuter : herfstwandeling (NM) (aangepaste kledij) 

 Kl3 en L1: Heksendag  

 

2. Wat hoort er nog bij de post 

 

* Peuters en kleuters; uitnodiging grootouderfeest  

* Oudsten: taartbriefje i.v.m. grootouderfeest 

* Kleuter tot L4 : de Sint, aftelkalender 

* Kl2: briefje i.v.m. ‘bang zijn’ 

* Oudsten: Halloweentocht  

* Verkeersactiekrant nr 2 

 

3. Korte berichten 

 
Vanaf 24 oktober2014 starten de verbouwingswerken van de sanitaire installaties in het 
schoolgebouw. Eerst worden de individuele toiletjes in de kleuterklassen aangepakt. Vervolgens 
worden de sanitaire blokken voor het kleuter en lager in het schoolgebouw vernieuwd: de toiletpotjes 
worden vervangen, de wandtegeltjes worden vernieuwd, er komt wat schrijnwerkerij op maat, nieuwe 
verlichting, nieuwe vloer .. 
De werken starten in de herfstvakantie maar gaan voort tijdens de schooluren. Dat zal voor enige 
hinder zorgen. Dat was niet zoals gepland, maar na twee en half jaar wachten, kon dat de reden niet 
zijn om opnieuw uit te stellen. De ongemakken nemen we er dus bij. 
Het einde van de werken is voorzien tegen eind december. Tot dan zullen de kinderen alleen gebruiken 
kunnen maken van de buitentoiletten. 
 
Donderdag is er Roldag. Dan start ook de FLITScampagne. Met de wijziging van zomer- naar 
winteruur is het  voor de schoolgaande jeugd één uur vroeger donker en zijn kinderen na de schooltijd 
kwetsbaarder in het verkeer. “Gezien worden in het verkeer” is de boodschap van deze campagne. 
“Hesjes aan !?” (zie verkeersactiekrant nr 2) 
 
Op vrijdag 07 november start de jaarlijkse pannenkoekenactie. De kinderen van het 4de, 5de en 6de 
verkopen –mits tostemming van de ouders- aan huis. Vanaf donderdag 13 november kunt u ook 
pannenkoeken kopen/ophalen aan het pannenkoekenhuisje nabij het bureel. 
De opbrengst van deze actie gaat integraal naar betere ICT-mogelijkheden op school. 
 
!!! Op maandag 10 november is een pedagogische studiedag gepland. De kinderen komen dan NIET 
naar school. Er is GEEN OPVANG voorzien op die dag. 
 


