
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder  
 
De school kreeg de voorbije dagen fantastisch nieuws! De leden van de schoolsportraad (ouders en leerkrachten) 

lieten weten dat zij met de opbrengst van hun jaarlijkse vlaaienslag, kerstrun en quiz haast alle speeltoestellen zullen 

aankopen waarvan de leerlingen droomden. Zo komen er op de speelplaats in de kleine Cade een buitenkeuken, een  

toren, voederhuisjes, een rustige ruimte, stapstenen, … allemaal gemaakt uit duurzaam Robiniahout. Via deze 

investering van de schoolsportraad voelt ook u als ouder dat uw steun in de vorm van o.a. een vlaai ten goede van 

onze leerlingen komt! Hier zijn we fier op! Bedankt! 

Ook het gemeentebestuur blijft dit vergroeningsproject mee vorm geven en zal o.a. een houten brug aankopen die 

beide heuvels met elkaar verbindt.  

Mocht u deze speelplaats nog niet hebben gezien, … kom dan toch maar eens piepen. 

 

 Vrijdag 27 maart 2020 maart organiseren we in Cade onze quiz. Een algemene kennisquiz met leuke vragen 

voor de sportieve vrijetijdsquizzer. Ploegen tot 6 deelnemers zijn welkom. 
Plaats: turnzaal grote Cade, della Faillelaan 36. De deuren gaan open om 19u15. De quiz start om 20 uur.                                                                                                              
Inschrijven kan tot 20 maart 2020 via schoolsportraadcade@gmail.com  
Deelname kost 20 euro per ploeg, met vermelding van de ploegnaam en het aantal deelnemers. 
Samen met de schoolsportraad hopen we jullie talrijk te mogen verwelkomen!  
 

 Voor wie wil geven meester Jan en meester Bert na de krokusvakantie aan het vijfde leerjaar schaakles. 
Zo zullen er op dinsdagen tien sessies tijdens de middagpauze doorgaan. 

 Inschrijvingen in Cade voor schooljaar 2020-2021 
U vindt hierover de nodige info op de website van de school: https://www.cade.be/inschrijvingen  
Voor ouders die nu geen kind in Cade hebben is de maand maart belangrijk! 
Er kan aangemeld worden vanaf 2 maart t.e.m. 31 maart. 
 
Dit kan op volgende manieren: 

- via de link op de website naar het digitaal aanmeldformulier dat vanaf 2 maart actief wordt. 
- Op de aanmeldavond op 9 maart tussen 18u. en 20u. in schoolvestiging della Faillelaan 36. 
- Na afspraak met het schoolsecretariaat: 03 887 62 49 of secretariaat@cade.be  

 
 In onze school maken we gebruik van een uitgewerkt anti-pestbeleid bij de aanpak van conflicten tussen 

leerlingen. Ook u als ouder kan hierbij een meerwaarde betekenen. Alle info hierover vindt u op onze 
website terug onder:  
 info / pestbeleid of rechtstreeks via deze link: https://www.cade.be/pestbeleid  

 
 Reeds te noteren: 

- 10 maart: oudercontact in de kleuterschool 
- 27 maart: quiz met leuke vragen voor de sportieve vrijetijdsquizzer 
- 1 april: Schoolreis in de kleuterschool zelf: ‘Boerderij Bende Op Wielen’. 
- 6 juni: schoolfeest 
- Lokale verlofdagen schooljaar ‘20-‘21: ma 5 okt. 2020, vr 5 maart 2021 
- Pedagogische studiedagen: verneemt u in de maandberichten van april. 
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MAART 
 

zon 1   
maa 2   
din 3 1 + 4 Bib 

3 + 6A + 6D Voorstelling in CC: Nautilius 
6B + 6C Extra sport: Klimmen 

woe 4   
don 5 3KS Watergewenning 

5A + 5D Zwemmen 
vrij 6   
zat 7   
zon 8   
maa 9   
din 10 2 + 3 Bib 

ouders KS Mogelijkheid tot oudercontact in onze kleuterschool 
5B + 5C Extra sport: Klimmen 

woe 11 leerlingen KJV Boekenfeest voor de ingeschreven leerlingen van 13.30u. tot 15.30u. in CC 
don 12 Kleuters °2016 Medisch onderzoek 

3KS Watergewenning 
4A + 4D Uitstap naar het Suske en Wiske Kindermuseum in Kalmthout 

5 + 6 Bib 
6A + 6D Zwemmen 

vrij 13 4B + 4C Uitstap naar het Suske en Wiske Kindermuseum in Kalmthout 
LS Rapport 

zat 14  Lentefeest 
zon 15   
maa 16 ouderwerking Vergadering ouderwerking om 20u. 
din 17 1 + 2 + 3 Personeelsvergadering voor de leerkrachten: nabewaking voor de leerlingen 

van de Carillolei in de vestiging van de della Faillelaan. 
6A + 6B Extra sport 

woe 18   
don 19 3KS Watergewenning 

5B + 5C Zwemmen 
vrij 20 3 Uitstap naar het Steenbakkerijmuseum in Boom 

4 Auteur Stefan Boonen op bezoek 
6 Havenrondvaart 

zat 21   
zon 22   
maa 23 3KS Bezoek aan het 1ste leerjaar 

6
: D
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3 Auteurslezing door Luc Embrechts 
din 24 5A + 5B Extra sport: Oriëntatieloop 
woe 25 2A + 2C Bezoek aan de Heemkundige Kring van Aartselaar 
don 26 1 Uitstap naar ‘t Struisvogelnest 

6B + 6C Zwemmen 
vrij 27 2B + 2D Bezoek aan de Heemkundige Kring van Aartselaar 

ouders Om 20u. in de turnzaal van de della Faillelaan: Cade-quiz i.s.m. de 
schoolsportraad  

zat 28   
zon 29   
maa 30    
din 31 6C + 6D Extra sport 

 


