
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder  
 

 We hopen in september opnieuw heel wat nieuwe kleuters en leerlingen te mogen verwelkomen in onze 3 
schoolvestigingen. 
U kan op de schoolwebsite: https://www.cade.be/inschrijvingen heel wat info terugvinden die ouders wegwijs maakt in 
het aanmelden en/of inschrijven van hun kind. 

 U vindt er: 
- richtlijnen voor aanmelden en inschrijven voor schooljaar 2020 - 2021. 
- info m.b.t. inschrijven van uw kind als u op dit moment al een kind in Cade heeft. 
- info m.b.t. aanmelden van uw kind als u op dit moment nog geen kind in Cade heeft. 
- Zit u nog met vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het schoolsecretariaat: 

secretariaat@cade.be  
 

 We verwachten van ouders dat zij andere kinderen niet aanspreken op hun gedrag.  
Indien u iets wil melden, richt u zich best tot een leerkracht. 

 

 Vaak bellen ouders ’s morgens de school om de afwezigheid van hun kind te melden.  
Een aantal ouders heeft echter al goed de weg gevonden om via de app een ziekmelding te doen. 
We willen dit heel graag meer via deze weg laten gebeuren. Alle meldingen die via de app worden verstuurd, komen 
rechtstreeks toe in de mailbox van het schoolsecretariaat. Zij brengen de betrokken klasleerkracht op de hoogte. U 
hoeft nadien de school niet op te bellen om zeker te zijn dat de ziekmelding goed is toegekomen in de school. 
Het zou een hele hulp in onze ochtendspits betekenen, mocht ook u de app hiervoor gebruiken. 
Kent u de app nog niet? Nog niet geïnstalleerd op u gsm-toestel? 

- U kunt de app via deze link in de App Store (iOS) vinden.  
- U kunt de app via deze link in de Google Play Store (Android) vinden. 

Met deze eigen schoolapp voeren we graag een duidelijke communicatie met onze ouders: 
- Via push-berichten brengen we u last-minute info. 
- U kan de afwezigheid van uw kind in een handomdraai melden via 'ziek melden'. 
- Brieven nalezen, maandberichten raadplegen, ...    het kan allemaal! 

Installeren en ontdekken maar! 
Na het downloaden, moet u eenmalig de school zoeken en deze instellen. (Zoek: Basisschool Cade) 

 

 8 februari 2020 zetten we de deur van onze kleuterschool aan de Buerstedelei 44 open! Tijdens deze infovoormiddag 
verwelkomen we tussen 10u. en 12u. graag ouders die willen kennismaken met onze kleuterwerking en het 
kleuterteam! 

 

 Nog geen soep van onze ouderwerking gekocht? Het kan nog via dit bestelformulier.  
Bedankt om ook zo de school te steunen.  
 

 Het zesde leerjaar bezoekt deze periode een aantal middelbare scholen om reeds kennis te maken met de 
verschillende studiemogelijkheden in het secundair onderwijs. 

 
Reeds te noteren:  

 8 februari: opendeurdag in onze kleuterschool, Buerstedelei 44 

 18 februari: oudercontact in de lagere school  

 10 maart: oudercontact in de kleuterschool 

 27 maart: quiz met leuke vragen voor de sportieve vrijetijdsquizzer 

 6 juni: schoolfeest 

maandberichten februari 2020 

https://www.cade.be/inschrijvingen
mailto:secretariaat@cade.be
https://itunes.apple.com/nl/app/basisschool-app/id1279252614?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.concapps.basisschoolinapp&hl=nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxpNhLvRGBIDSkrH_l2NifKrGNp3Gkw_4FnAq6FxTOOTGrZg/viewform


FEBRUARI 
 

zat 1   
zon 2   
maa 3 3A + 3 B Naar de dierenarts 

5 Theatervoorstelling Raspoetin in CC 
KS + LS Inschrijving voor broers en zussen (18 uur – 20 uur) 

din 4 1 + 4 Naar de bib 
5A + 5C Skiën 

woe 5 KS Voorlezen door (groot)ouders om 11u. 
2B Naar Zonnetij 

ouders Voordracht rond schrijfmotoriek om 19.30u. (mediatheek della Faillelaan) 
don 6 3KS Watergewenning 

6A + 6D Zwemmen 
leerlingenraad Leerlingenraad van 12.30u tot 13.30u  

vrij 7 1 Eerste 100-dagenfeest 
2C Naar Zonnetij 

zat 8 KS Infodag van 10 uur tot 12 uur 
zon 9   
maa 10 2 Naar Megaspelenpaleis 

3C + 3D Naar de dierenarts 
5C Uitstap rond diversiteit  
6 Auteur op bezoek: Brigitte Minne 

din 11 2 + 3 Naar de bib 
5D Uitstap rond diversiteit 

6A + 6D Klimmen 
1 + 2 + 3 Personeelsvergadering voor de leerkrachten: nabewaking voor de leerlingen van de 

Carillolei in de vestiging van de della Faillelaan. 
woe 12   
don 13 3KS Watergewenning 

5 + 6  Bib 
5B + 5C Zwemmen 

6 Technopolis 
Ouderwerking SOEPACTIE – afhalen van 15u tot 18.30u. in de vestiging van  

de della Faillelaan. 
vrij 14 2A + 2C Introductie bib 

2D Naar Zonnetij 
6 Naar PTS - Boom 

zat 15   
zon 16   
maa 17 5A Uitstap rond diversiteit 
din 18 5B Uitstap rond diversiteit 

5A + 5D Klimmen 
ouders LS Mogelijkheid tot oudercontact in de lagere school 

woe 19 KS Carnavalsfeest 
5 + 6 Netbal in Schelle voor de ingeschreven leerlingen (MOEV) 

don 20 3KS Watergewenning 
6B + 6C Zwemmen 

leden schoolraad Schoolraad om 20u. in de vestiging della Faillelaan 
vrij 21 2B + 2D Introductie bib 

6 Franse film in CC 
5 Carnaval in Zonnetij en Zonnewende 

zat 22  Krokusvakantie 
zon 23   
maa 24   
din 25   
woe 26   
don 27   
vrij 28   
zat 29   

 

 

 

GEKKE 
WEEK 


