
MAANDBERICHTEN MAART 2023

VLAAIENSLAG
Al de kans gehad om een ‘vlake voor pake’ te kopen
van onze ouderwerking? Dat wordt smullen! 
Nog geen vlaai besteld? Geen zorgen... bestellen kan
nog tot 6 maart!
Bestel hier!

Niet alleen de ouderwerking, maar ook de leerlingen
zijn u hiervoor erg dankbaar. 
Naar volgend schooljaar toe wil onze ouderwerking
investeren in de veiligheid van de leerlingen en de
oversteekplaatsen rond de school meer zichtbaar
maken. 

schoolfeest : zaterdag, 10.06.2023
lokale verlofdagen 2023-2024: 

pedagogische studiedagen 2023-2024: 

BELANGRIJKE DATA
(zie ook bijgevoegde kalender voor maart)

 

       - maandag, 20.11.2023
       - vrijdag, 15.03.2024

       - maandag, 09.10.2023
       - vrijdag, 26.01.2024
       - woensdag, 08.05.2024

 

INSCHRIJVINGEN 2023 - 2024
Voor ouders die nu nog geen kind in Cade
hebben, is de maand maart belangrijk!
Er kan aangemeld worden vanaf 28 februari
t.e.m. 21 maart 2023.
U vindt hierover de nodige informatie én de link
naar het digitaal aanmeldformulier op de
website van de school:
https://cade.be/inschrijvingen/

 

Beste ouder
Genieten jullie ook van de dagen die zichtbaar langer worden, het zonnetje dat regelmatig door de wolken komt piepen, de

ontluikende krokussen, de vogels die 's morgens vrolijk fluiten... ?  De lente komt eraan !
 

PESTBELEIDSPLAN
In onze school maken we bij de aanpak van
conflicten tussen leerlingen gebruik van een
uitgewerkt pestbeleidsplan. Samen met de
leerlingen en het schoolteam willen we een streep
trekken onder pesten! Ook u als ouder kan hierbij
een meerwaarde betekenen. Allen info hierover
vindt u op onze website terug via deze link:
https://cade.be/onze-zorg/onze-zorg/ 

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER
Ook Cade kan rekenen op de hulp van héél wat
vrijwilligers.
Langs deze weg willen wij alle mensen die
vrijblijvend hun steentje bijdragen aan onze
schoolwerking van      -e bedanken. Jullie staan er
wanneer we handen tekort hebben, jullie
ondersteunen ons in vrolijke en moeilijkere
momenten… jullie laten de kinderen op Cade
mee stralen! 

HANDIGE HARRY'S OF HENRIETTES 
We krijgen af en toe fietsen geschonken die we
door leerlingen in nood kunnen laten gebruiken
tijdens schoolfietstochten.  
Sommige fietsen hebben echter wat lichte
herstellingen nodig. We zoeken (groot)ouders
die ons hier graag bij helpen. 

 

LAATKOMERS
In onze school komen ’s morgens vaak leerlingen te
laat. We vragen ouders om hun kind tijdig te laten
toekomen, zodat de lessen niet onnodig worden
gestoord. 
Bedankt om hiervoor een inspanning te doen als dat
nodig is!

 

FLUOHESJE
Bedankt Cadekes dat jullie zo flink het fluohesje
dragen. Het dragen van het Cadehesje is
verplicht tot de wissel naar het zomeruur.
Volhouden jongens en meisjes!

SCHOOLPOORTQUIZ
We organiseren een korte verkeersquiz (5 vragen)
die ouders samen met hun kinderen kunnen
invullen.
De quiz gebeurt volledig anoniem, maar we vragen
wel de klas van je meedenkende zo(o)n(en) of
dochter(s) te vermelden.  De klas met de meeste
inzendingen maakt namelijk kans op een mooie
prijs!
De posters met verschillende vragen hangen
omhoog aan de schoolpoorten van de lagere school,
zodat jullie ze samen kunnen bekijken.
De antwoorden kunnen jullie hier invullen.
Veel succes en hou het veilig !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHjRfZ5TfieHV099htYug3q4POWHyMDfjPZQFA-qD_vlnLxQ/viewform
https://cade.be/inschrijvingen/
https://cade.be/onze-zorg/onze-zorg/
https://forms.gle/RJqJhH5uQoYHMHYCA
https://forms.gle/RJqJhH5uQoYHMHYCA


MAART 2023

ONTMASKERD !

4A+4D : Suske en Wiske
6B : medisch onderzoek
4B+6C+6D: zwemmen
KS+LS : Vlaaienslag

15 uur > 18 uur
grote Cade

2322

30

       +1+2+6 : voorlees- 
                       marathon
4D+6A+6B : zwemmen
5 : infoavond bosklassen

19 uur - 19.30 uur- 5A + 5B
19.30 uur - 20 uur - 5C + 5D

speelplaats grote Cade

4

24

14 15

21

2C : rondleiding bib
4A : zwemmen
6A+6B : auteurslezing 
              Barbara Rottiers
5B+5C : korfbal

2A : bezoek Zonnetij
4B+4C : Suske en Wiske
6A+6B : havenrondvaart
Quiz schoolsportraad

20.00 uur - 
turnzaal grote Cade

3

9

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

11 126 7 8

16 17 18 1913

25 26

2A : rondleiding bib
4C: zwemmen
6C+6D : auteurslezing 
               Barbara Rottiers
6B+6C : korfbal

10

20

Wie zoekt, die vindt ... de tandenfee !

4 5

27 28

4D+5A+5C : zwemmen
6 : OLVI op bezoek

LS : rapport
2C : bezoek Zonnetij

2B : bezoek Zonnetij
2D : rondleiding bib

4A : zwemmen
5C+5D : atletiekproeven
4 : bib

1 2 3

24

4B+6A+6B : zwemmen

2D : bezoek Zonnetij
KS+LS : laatste dag 
             bestelling vlaaien

2B : rondleiding bib

29 31

1C+1D+2 : bib
5 : musical Oliver

13.50 uur - 5A + 5D
14.50 uur - 5B + 5C

turnzaal grote Cade

1 : lentefeest

3 : bib
6 : film CC
4C : zwemmen
5A+5B : skiën

6C+6D : havenrondvaart
1A+1B+5 : bib
Koffiestop t.v.v.
bosklassen

15.00 uur - 
speelplaats grote Cade

3 : steenbakkerijmuseum 1C+1D+6A+6B : bib
leesjury : boekenfeest

12.10 uur > 14.30 uur
Cade

4B+5B+5D : zwemmen
5A+5B : workshop 
              poppen maken
6 : MEGA - project

1 : Struisvogelnest
2+6C+6D : bib

       : bezoek 1e leerjaar
         (°2017)


