
  

  
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder,  
 

 Inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021 
Ook in Cade zal het verplicht digitaal aanmeldsysteem worden ingevoerd. 
Cade en GO! De Blokkendoos zullen samen één aanmeldsysteem hanteren waarbij volgende  
ordeningscriteria worden gehanteerd: 

o rangorde van schoolkeuze 
o afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats 
o toeval. 

Dit online-aanmeldsysteem wordt op 2 maart 2020 opengesteld en zal op 31 maart 2020 worden afgesloten. 
De voorrangsregeling: 

o voor broers en zussen van kinderen die momenteel in Cade naar school gaan; 
o voor kinderen van personeelsleden blijft gelden. 

 
De voorbereidingen hiervan zijn net opgestart. U zal tijdig verdere info ontvangen. 
 

Wegens recente wijzigingen in de regelgeving rond aanmelden en inschrijven zal deze werkwijze niet van toepassing 
zijn. Bijkomende inlichtingen volgen zo spoedig mogelijk. 

 

 Veel dank aan iedereen die vlaaien kocht van onze schoolsportraad. Er werden 3542  taarten verkocht! U 
steunde daarmee enthousiast de sportbeleving op school! Bedankt ouders en schoolsportraad!  

 De leerlingenraad heeft een eigen mailadres. Ideeën zijn welkom via cadeleerlingenraad@gmail.com 

 Veilig naar school: 
- Vanaf 4 november verwachten we dat de leerlingen hun Cade-hesje dragen om naar school te komen en 

naar huis te gaan. Deze fluoperiode loopt tot de verandering naar het zomeruur.  
- Denken we ook aan onze fietsverlichting en fietsremmen? Kijkt u, samen met uw zoon/dochter, even na 

of de alles optimaal werkt? Er zal op 6 november een controle gebeuren door de politie.  
- We zien heel wat leerlingen graag met de fiets naar school komen. Tijdens verkeerslessen geven we 

aandacht aan het veilig bewegen in het verkeer. Kan ook u hen stimuleren een veilige fietshelm te 
dragen?  

- Langs deze weg willen we de gemachtigde opzichters (GO’s) bedanken die ’s morgens en ‘s avonds 
klaarstaan om onze kinderen veilig over het zebrapad te laten stappen. Bedankt Lea, Werner en Paul ! 
Mocht u dit team GO’s willen versterken, laat het even weten aan de klasleerkracht van uw kind. Al kan 
dit maar één keer per week of per maand, alle hulp is welkom! 

 

 Oudercontact 
Tijdens de maand november is er een individuele oudercontactavond. In onze kleuterafdeling gaat dit door 
op donderdag 14 november, in de lagere school op donderdag 28 november. We nodigen alle ouders uit die 
een gesprek wensen met de leerkracht. 

 

 Voor in uw agenda:  

 13 december 2019 Kerstrun in samenwerking met de schoolsportraad. 
 14 december 2019 Gemeentelijke kerstmarkt op de parking van het CC en in de grote Cade. 
      25 januari 2020 Opendeurdag lagere school 
      8 februari 2020 Opendeurdag kleuterafdeling in Buerstedelei 44 
    13 februari 2020 Soepactie ouderwerking 
              6 juni 2020 Schoolfeest 

       

Reeds voor volgend schooljaar 
5 oktober 2020: lokale verlofdag 

maandberichten november 2019 
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NOVEMBER 
 

vrij 1   
zat 2   
zon 3   
maa 4 KS + LS Aftrap -periode: actie ‘Helm op  fluo top’ 
din 5 6A + 6D Schaatsen 
woe 6 4 + 5 + 6 Fietscontrole door de verkeerspolitie 
don 7 5B + 5C Zwemmen 

1 + 2 + 3 Personeelsvergadering voor de leerkrachten: nabewaking voor de leerlingen 
van de Carillolei in de vestiging van de della Faillelaan. 

vrij 8 1C Medisch onderzoek 
1ste leerjaar  naar Kronkeldiedoe 

5C vaccinatie 
zat 9   
zon 10   
maa 11  Wapenstilstand 
din 12 1 + 4 Bib 

4A + 4B Medisch onderzoek 
5A + 5D Schaatsen 

woe 13 1 + 2 Namiddag: Korfbal voor de ingeschreven leerlingen (MOEV) 
don 14 6B + 6C Zwemmen 

ouders kleuters Oudercontact  
vrij 15 1D Medisch onderzoek 

5D Vaccinatie 
zat 16   
zon 17   
maa 18   
din 19 1KS Voorstelling in het Cultureel centrum 

2 + 3 Bib 
6B + 6C Schaatsen 

woe 20 KS + LS Studenten van het Sint-Ritacollege komen voorlezen in enkele klassen 
1 + 2 Namiddag: Gymland voor de ingeschreven leerlingen (MOEV) 

don 21 5 + 6 Bib 
5A + 5D Zwemmen 

vrij 22 LS Rapport 
zat 23   
zon 24   
maa 25 3KS Integratie in het 1ste leerjaar 

3KS Bezoek aan de bib – (groot)ouders mogen komen voorlezen 
din 26 4C + 4D Medisch onderzoek 

5B + 5C Schaatsen 
woe 27 3 Voorleesfeest 
don 28 3KS + 1 + 2 + 6 Voorleesmarathon in de bib 

6A + 6D Zwemmen 
ouders LS Oudercontact 

vrij 29 KS + LS Pedagogische studiedag – vrije dag voor de leerlingen 
zat 30   

 


