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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.

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,
foto's van de klas van uw kind bekijken ...  het
kan allemaal!

APP
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
uw gsm-toestel?

Met deze eigen schoolapp voeren we graag een
duidelijke communicatie met onze ouders:

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

 

 

 

17 maart : quiz van onze 

24 maart : koffiestop t.v.v. 

BELANGRIJKE DATA
(zie ook bijgevoegde kalender voor februari)

 

                         schoolsportraad

                         bosklassen in het vijfde 
                         leerjaar

 
 
 

leuke infofilmpjes, zo kan je al eens
binnenkijken in onze kleuterschool en ons
eerste leerjaar
het ABCadeetje, een boekje met veelgestelde
vragen over 'naar school gaan in Cade'
de gemeentelijke folder waarin alle afspraken
staan omtrent aanmelden en inschrijven
voor schooljaar 2023-2024 in de
Aartselaarse scholen
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

INSCHRIJVINGEN 2023 - 2024
We hopen in september opnieuw heel wat
nieuwe kleuters en leerlingen te mogen
verwelkomen in onze 3 schoolvestigingen.
U kan op onze schoolwebsite 
https://cade.be/inschrijvingen/ heel wat info
terugvinden die ouders wegwijs maakt in het
aanmelden en/of inschrijven van hun kind.

Zit u nog met vragen? Aarzel dan niet om contact
op te nemen met het schoolsecretariaat:
secretariaat@cade.be

 

 
 
 

Beste ouder
Wat vliegt de tijd...  We zijn nog maar net 2023 binnengewandeld en de tweede maand van het jaar staat reeds voor de deur.

Ook in februari staan er weer heel wat boeiende lessen en verbindende schoolactiviteiten op het programma.
 

Op de kalender staat de gekke week
aangeduid met      .         
Wapens laten we thuis.
Kinderen die zich niet graag verkleden,
hoeven dit niet te doen.   

GEKKE WEEK 
De week voor de krokusvakantie houden we
steevast 'een gekke week' op Cade.
Elke dag krijgen de leerlingen een andere letter
voorgeschoteld om iets gek mee te doen.  
vb. letter S : een Strik in je haar, een
(knuffel)Slang rond je nek, uit de bol gaan met
Sieraden...  
Op woensdag vieren we met de hele school
carnaval.  Dan mag je kind volledig verkleed
komen, zoals hij/zij graag wilt. 

Enkele verkleedweetjes : 

 
 
 

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

 
 
 

HELM OP, FLUO TOP
Al onze kleuters en leerlingen hebben reeds
meer dan 21 stickers verdiend op hun (digitale)
spaarkaart.  Ze dragen hun fluohesjes dagelijks
met stijl !  Dat verdient een beloning !
Je kind kan deelnemen aan de wedstrijd van
'Helm op, fluo top' en kans maken op een mooie
prijs : een gepersonaliseerde brooddoos, fluo
gadgets,  cadeaubonnen...
Wie wenst, kan via deze link deelnemen aan de
wedstrijd.  Je hebt hiervoor tijd tot 10 maart.

 
 
 

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://cade.be/inschrijvingen/
mailto:secretariaat@cade.be
mailto:secretariaat@cade.be
https://basis.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top/wedstrijd-/wedstrijdformulier/?_cldee=C_2FouDPVQ1u3kZ6B914YXpCjHTMfg1w0pgaypo7DiGN8KGc3RJBIYlPNM-NHW88&recipientid=contact-75c47d8ef1cceb11a87200155d68a107-1fe74e0201134f488b17509d147300fe&esid=202e03ed-8d91-ed11-aad1-0022489b4ef7
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ONTMASKERD !
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4 : bib
4C : zwemmen
6A+6D : korfbal

       letter P

KS + LS : carnavalsfeest

 
       vrije keuze

4D+5B+5D : zwemmen

        letter O

5 : carnaval in Zonnetij
en Zonnewende

      letter B
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     : voorstelling CC
3 : bib
4B : digitaal project in 
 Zonnetij
4A : zwemmen
5B+5D : sport
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Hoe goed ken je onze school ?  Waar zijn deze foto's getrokken ?
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4B+5A+5C : zwemmen
4A+4C : digitaal project in 
               Zonnewende
6 : bezoek PTS

3B : rondleiding bib
1A+1B+5 : bib

3C + 3D : bezoek
dierenarts
LS : oudercontact

       letter S

4A : zwemmen
5A+5D : korfbal

start aanmeldingen
nieuwe leerlingen

www.cade.be

1 2 3

24

1 : sleepover
3+4 : trefbal te Schelle
          (namiddag)

KROKUSVAKANTIE
                

1 : letterfeest
4D+6C+6D : zwemmen

GEEN SCHOOL

3A+3B : bezoek
dierenarts

4D : digitaal project in 
        Zonnetij
6 : bib

http://www.cade.be/inschrijvingen/

