
MAANDBERICHTEN JANUARI 2023

3 februari : lokale verlofdag
13 februari : oudercontact

17 maart : niet te missen quiz van 

10 juni : schoolfeest

BELANGRIJKE DATA
(zie ook bijgevoegde kalender voor januari)

 

                             kleuterschool en 
                             lagere school

                          onze schoolsportraad

 
 

KINDERGEMEENTERAAD
Misschien vernam u het al via de geschreven pers: in
december werd na een noodgedwongen
coronapauze van 2 schooljaren opnieuw een
kindergemeenteraad samengesteld. Dit is een groep
van twaalf kinderen uit de vijfde en zesde leerjaren
van de Aartselaarse lagere scholen. 
Sam werd verkozen tot kinderburgemeester en
Charlotte werd kinderschepen. We zijn heel fier op
onze Cadeekes! 
Samen met de andere raadsleden werken zij de
komende maanden voorstellen uit op maat van de
Aartselaarse jeugd. Aan de hand van ideeënboxen
worden de verschillende ideeën verzameld die er
leven bij de kinderen.

 

INSCHRIJVINGEN 2023 - 2024
Binnenkort ontvangt u een brochure waarin u
alles te weten komt over de aanmeldings- en
inschrijvingsprocedure voor de basisscholen in
Aartselaar.
In onze gemeente zullen vanaf dit schooljaar
basisscholen Cade en De Blokkendoos werken
met een door de overheid verplicht centraal
aanmeldingssysteem. Dat betekent dat u eerst
via een website laat weten op welke school u uw
kind het liefst wil inschrijven en hem of haar
nadien pas gaat inschrijven in de school zelf.
Wil u nog een broertje of zusje in Cade
inschrijven?  Dan hoeft u de aanmeldings-
procedure niet te doorlopen. U heeft al een kind
in Cade en behoort zo tot de voorrangsgroep. 
Neem zeker een kijkje op:
https://cade.be/inschrijvingen/ en ontdek hoe u
uw kind met voorrang kan registreren. 
Bij vragen mag u contact opnemen met het
schoolsecretariaat via  an.vandeputte@cade.be.
 

 
 
 

Beste ouder
 

Het Cade-team wenst u en uw familie een gezond en gelukkig 2023!
 
 

VERLOREN VOORWERPEN
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.

 

 

KRIEBELTEAM 
Begin januari komt het Cade kriebelteam
opnieuw in actie. 
We vragen de ouders een regelmatige
preventieve controle op hoofdluizen thuis uit
te voeren.
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.

 
 
 

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

 

GEEN BROL AAN MIJN (GLAS)BOL
Igean organiseerde een tekenwedstrijd voor  een
schone glasbolomgeving.  2 ontwerpen van Cade
kwamen in de eindselectie terecht.  En de stem
van het volk besliste : Emma's ontwerp zullen we
de komende 3 jaar aan de glasbollen in de
Aartselaarse straten zien pronken.
Bedankt aan iedereen die zijn stem uitgebracht
heeft !
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JANUARI 2023

ONTMASKERD !
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KS : kriebelteam
3 : bib
4A : zwemmen
5A+5D : dans

13

23

Herkennen jullie onze gemaskerde voorlezers ?

3 : bezoek gemeentehuis
4 : bib
4C : zwemmen
6C+6D : sport

6C : medisch onderzoek
4B+6A+6B : zwemmen

1C : medisch onderzoek
5C : vaccinatie

       : bezoek aan het 1e
         leerjaar 
6 : bib

2 3 4 5 6 7 8

KERSTVAKANTIE
                

30 31

LS : kriebelteam 6A : medisch onderzoek
4B+6C+6D : zwemmen

LS : fluofuif
1A : medisch onderzoek
5A : vaccinatie
1A+1B+5 : bib

1D : medisch onderzoek
5D : vaccinatie

start inschrijvingen
broers en zussen

www.cade.be

6B : medisch onderzoek
4D+5B+5D : zwemmen

1B : medisch onderzoek
5B : vaccinatie
1C+1D+2 : bib

infodag lagere school
10.00 uur - kleine Cade

3A : rondleiding bib
4A : zwemmen
5A+5C : sport

3B : rondleiding bib infodag kleuterschool
10.00 uur - Buerstedelei

3C : rondleiding bib
4C : zwemmen
6A+6B : sport
5+6 : voorstelling CC

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

