
 

Maandberichten  

Januari 2021 

Beste ouder 

 Het Cade-team wenst u en uw familie een gezond en gelukkig 2021! 
 

 U kan het nieuwe jaar al mooi inzetten met een prachtige maandkalender van de ouderwerking. De eerste 
editie van hun kalenderverkoop was een groot succes! 
Er werden net geen 600 kalenders verkocht. Dank aan alle ouders die op deze manier de ouderwerking en 
dus ook de schoolwerking een duwtje in de rug hebben gegeven.  
Geniet van uw prachtexemplaar! 
 

 Meldingen van afwezigheden meldt u best via secretariaat@cade.be , het @cade-adres van de leerkracht of 
via de schoolapp. 
 

 In de hoop het aantal verloren voorwerpen te verminderen, blijven we oproepen de spullen van uw kind te 
voorzien van een naam. Ga zeker zelf eens een kijkje nemen bij onze verloren voorwerpen. Na deze 
kerstvakantie worden alle spullen die nog bij de verloren voorwerpen liggen, geschonken aan een goed doel. 
Ook brooddozen die niet worden opgehaald schenken we weg. 
 

 Bij winterweer mag u uw kind pantoffels, extra sokken en een extra broek meegeven voor in de klas. 
 

 Begin januari komt het Cade kriebelteam opnieuw in actie. We vragen de ouders een regelmatige 
preventieve controle op hoofdluizen thuis uit te voeren. 
U kan meer info terugvinden op de schoolwebsite:  
https://www.cade.be/brieven/praktische-info-bij-hoofdluizen 
Via deze link helpen we je graag op weg met de natkamtest:      
https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/  
Een volgende actie tegen hoofdluizen staat gepland na de paasvakantie. 

 

 Joepie, het zwembad is terug open!  
Na de kersvakantie organiseren we maar al te graag opnieuw zwemlessen. De sportjuffen staan te popelen 
om terug in het water te duiken. Aangezien we nog steeds onder code oranje werken, zijn we wel 
genoodzaakt om nog een beperkte zwemregeling te hanteren. 

  In de kalender kan u terugvinden wanneer uw kind gaat zwemmen. 
Klassen die geen zwemles krijgen, kunnen blijven rekenen op extra sportlessen.  

 

 Te noteren in uw agenda:  
4 maart: oudercontact lagere school 
5 maart: lokale verlofdag 
11 maart: oudercontact kleuterschool 
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januari 

 

vrij 1   

zat 2   

zon 3   

maa 4   

din 5 2C + 2D + 3C + 3D zwemmen 

woe 6 KS + LS Het kriebelteam controleert de hoofden van onze leerlingen. 

don 7 1A + 1C zwemmen 

vrij 8 6de lj + 5C + 5D Bib 

zat 9   

zon 10   

maa 11   

din 12 2A + 2B + 3A + 3B zwemmen 

woe 13 Schoolsportraad vergadering 

don 14 1B + 1D zwemmen 

vrij 15 6de lj Medisch onderzoek (aangeduide leerlingen) 

2de lj + 4A + 4B Bib 

zat 16   

zon 17   

maa 18 Ouderwerking vergadering 

din 19 2C + 2D + 3C + 3D zwemmen 

woe 20   

don 21 1A + 1C zwemmen 

vrij 22 3de lj + 5A + 5B Bib 

zat 23   

zon 24   

maa 25   

din 26 2A + 2B + 3A + 3B zwemmen 

woe 27   

don 28 1B + 1D zwemmen 

vrij 29 1ste lj + 5A + 5B Bib 

zat 30   

zon 31   


