
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beste ouder,  
 
Hopelijk heeft ook u en uw gezin genoten van de voorbije vakantie. Het Cadeteam is er in ieder geval weer helemaal klaar voor. 
Met volle goesting vliegen we het nieuwe schooljaar in! De leerkrachten zijn razend benieuwd naar alle nieuwe gezichten in de 
klasgroep. Bij het begin van dit nieuwe schooljaar kunnen ook onze kleuters en leerlingen eindelijk een heleboel vrienden, juffen 
en meesters terugzien die ze twee maanden hebben moeten missen.  
Nieuwe leerlingen en hun ouders heten we van harte welkom op Cade! 
 
Info voor alle ouders: 
 

 Ouders die op het einde van de schooldag in de lagere school hun kind komen afhalen, vragen we om niet te lang 
op de speelplaats te blijven. Zo kunnen de leerkrachten beter toezicht houden op kinderen die nog niet werden 
afgehaald en in de nabewaking of studie moeten blijven. 

 U maakt toch ook al gebruik van onze schoolapp? Hierop vindt u o.a. verlofdagen, uitstappen, kalender, … 
Via de app kan u ook heel eenvoudig een afwezigheid door ziekte melden. 
Download links: 
iPhone app: https://apps.apple.com/nl/app/basisschool-app/id1279252614?uo=4 
Android app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concapps.basisschoolinapp 
 

 Uw vraag of bezorgdheid komt via: zorgteam@cade.be steeds bij de zorgcoördinatoren van elke graad terecht. Zij 
zullen uw vraag beantwoorden en of verder bespreken met de betrokken leerkrachten. 

 Mocht uw kind het gevoel hebben dat het gepest wordt, neem dan zeker een kijkje in ons pestbeleidsplan: 
https://www.cade.be/pestbeleid  U merkt welke stappen uw kind, het schoolteam en u als ouder kan zetten. 

 Uw kind zal deze week heel wat in te vullen brieven mee naar huis brengen. Mogen we u vragen deze zo snel 
mogelijk in te vullen en aan de klasleerkracht terug te bezorgen?       

 Leerlingen van de vestiging della Faillelaan (4de, 5de 6de lj) die met de fiets naar school komen, kunnen via de ingang 
aan de C. Paulusstraat (vlakbij kruispunt G. Gezellestraat) en de ingang aan de della Faillelaan hun fiets stallen. 
Gebruik steeds een fietsslot. 

 We willen gevaarlijke situaties op de parking van het Cultureel Centrum zoveel mogelijk beperken.  
Om veiligheidsredenen vragen we uw wagen steeds ACHTERWAARTS te parkeren op de parking. 

 In de Buerstedelei (kleuterschoolvestiging) vragen we ouders om zeker volgens de regels van de kunst te parkeren. 

 Leerlingen die met de wagen naar school worden gebracht, kunnen gebruik maken van de zoen- en vroemzone. 
Deze zone dient enkel voor het vlot afzetten van kinderen. 

 Reeds te noteren op uw kalender:  
10 okt. vlaaienslag 13 dec. kerstrun  6 juni schoolfeest 

 
Info voor nieuwe ouders in onze school: 
 

 ‘Maandberichten’ wil u vanuit de school beknopte informatie brengen en meedelen wat er georganiseerd wordt. 
Deze maandberichten verschijnen net als andere brieven op de website van Cade. In de kalender zullen activiteiten 
bestemd voor gans de lagere school aangeduid worden met LS. Activiteiten voor gans de kleuterschool worden 
aangeduid met KS. 

 Zorgvragen omtrent uw kind worden best via mail aan het zorgteam gesteld: zorgteam@cade.be  

 De dagen waarop uw kind gaat zwemmen, worden door de klasleerkracht meegedeeld. De zwemregeling is reeds 
terug te vinden op de website.  
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SEPTEMBER 
 

zon 1   
maa 2   
din 3 6A + 6B Hockey 
woe 4 KS + LS Vandaag komt het kriebelteam de hoofden van onze leerlingen controleren 
don 5 KS Infoavond om 19.30 u. De leerkrachten geven wat meer uitleg over de klaswerking en 

de afspraken. Iedereen is van harte uitgenodigd! 
1 + 2 + 3 Personeelsvergadering voor de leerkrachten: nabewaking voor de leerlingen van de 

Carillolei in de vestiging van de della Faillelaan. 
vrij 6   
zat 7   
zon 8   
maa 9 KS + LS Klasfoto (bij        ) 

Ouders 1 en 2 Infoavond om 19.30 u. De leerkrachten geven wat meer uitleg over de klaswerking en 
de afspraken. Iedereen is van harte uitgenodigd! 

din 10 Ouders 3-4-5-
6  

Infoavond om 19.30 u. De leerkrachten geven wat meer uitleg over de klaswerking en 
de afspraken. Iedereen is van harte uitgenodigd! 

5A + 5B Hockey 
woe 11 LS 12.10 u. : Azaleaverkoop ‘Kom op tegen kanker’ 
don 12 LS 15.35 u. : Azaleaverkoop ‘Kom op tegen kanker’ 
vrij 13 LS Sportsnoepdag 
zat 14   
zon 15   
maa 16 KS + LS Klasfoto (indien          op 9/9) 
din 17 1 + 4 Bib 

6C + 6D Hockey 
woe 18   
don 19 4A+4D+5A+5D Zwemmen 
vrij 20 5 Uitstap naar Brussel 
zat 21   
zon 22   
maa 23 4 Naar Antwerpen 
din 24 2 + 3  Bib 

5C + 5D Hockey 
woe 25 LS Scholenveldloop in Solhof 
don 26 4B+4C+6A+6D Zwemmen 

5 + 6 Bib 
vrij 27   
zat 28   
zon 29   
maa 30  Lokale verlofdag 
 


