
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
Beste ouder 
 

 
 25 januari 2020 organiseren we een infodag in onze lagere school. We verwelkomen dan graag de 

ouders die willen kennismaken met ons eerste leerjaar of ouders die de school nog niet kennen en 
overwegen hun kind in één van onze andere leerjaren in te schrijven. 
De infodag in onze kleuterschool plannen we op 8 februari 2020.  
 

 Er zijn leerlingen die na school om 16u. naar de muziekschool gaan. Leerlingen van 4-5-6 moeten 
daarvoor in de bibrij gaan staan. Zij worden via deze rij begeleid tot aan de kleine Cade waar zij 
onder toezicht op de speelplaats blijven. Samen met de kinderen uit de kleine Cade die ook naar de 
muziekschool moeten, worden zij dan tijdig het zebrapad overgezet.  
De kinderen vallen onder toezicht van de academie vanaf het moment dat ze op de academie 
aankomen. Deze afspraak maken we om te vermijden dat kinderen te lang moeten wachten of gaan 
rondhangen op de parking van de muziekschool. Bedankt. 
 

 I.s.m. de schoolsportraad organiseert Cade op 13 december voor de zevende keer haar kerstrun! 
Iedereen is meer dan welkom, niet alleen om mee te lopen, maar ook om te genieten van de 
verschillende hapjes en drankjes die aangeboden worden. We verwachten u! Het eerste startschot 
knalt om 18.30u. 
 

 Na het groot succes vorig schooljaar, organiseert de school i.s.m. onze ouderwerking opnieuw 
haar lekkere SOEPACTIE! 
Ook ditmaal worden er 3 soeppakketten samengesteld met de nodige ingrediënten en recepten voor 
overheerlijke soepen! Met de opbrengst van deze actie ondersteunt de ouderwerking onze school 
op allerlei manieren: busvervoer bij de bosklassen, ondersteuning van de Sint, receptie voor onze 
zesdejaars, … 
Wie nog wil meehelpen, mag dat steeds laten weten via een berichtje naar 
ouderwerkingcade@gmail.com  
Noteer alvast: soepactie 13 februari 2020. 
 

 Ook dit schooljaar zal onze ouderwerking alle vestigingen voorzien van prachtige kerstbomen.    
Een hele dikke dankjewel!  
 

 Bedankt Cadekes dat jullie zo flink het fluohesje dragen. Volhouden jongens en meisjes! 
We vragen dat elk hesje voorzien is van naam en voornaam en dat een hesje van Cade gedragen 
wordt. Dit wordt verrekend via de schoolrekening. 

 

 Onze leerlingen zijn erg belangrijk in de organisatie van onze school. Via hun ‘bril’ groeien soms mooie 
initiatieven. Daarom hebben we al geruime tijd een leerlingenraad.  
Hun verslagen kan u lezen op onze website: https://www.cade.be/leerlingenraad/2478  
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DECEMBER 
 

zon 1   
maa 2   
din 3 6A + 6B Dansen 
woe 4 1 + 2 + 3 + 4  Zweminstuif voor de ingeschreven leerlingen (MOEV) 
don 5 5B + 5C Zwemmen 

6 Theatervoorstelling ‘Inuk’  
1 + 2 + 3 Personeelsvergadering voor de leerkrachten: nabewaking voor de leerlingen 

van de Carillolei in de vestiging van de della Faillelaan. 
vrij 6 KS + LS Sinterklaas op bezoek! 
zat 7   
zon 8   
maa 9   
din 10 1 + 4 Naar de bib 

5A + 5B Dansen 
woe 11 KS Voorlezen (11u) 

3 + 4 Unihockey voor de ingeschreven leerlingen (MOEV) 
don 12 6B + 6C Zwemmen 
vrij 13  KERSTRUN Iedereen welkom vanaf 18u. Eerste run om 18.30u. 
zat 14   
zon 15   
maa 16  Startvergadering van de kindergemeenteraad om 16u. 
din 17 2 + 3 Naar de bib 

6C + 6D Dansen 
woe 18 5 + 6 Unihockey voor de ingeschreven leerlingen (MOEV) 
don 19 5A + 5D Zwemmen 

5 + 6 Naar de bib 
6B Bezoek aan het justitiepaleis 

vrij 20  Winterhappening 
zat 21   
zon 22   
maa 23   
din 24   
woe 25   
don 26   
vrij 27   
zat 28   
zon 29   
maa 30   
din 31   

 


