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Beste ouder
Wat vliegt het schooljaar! Met deze maandberichten duiken we samen met u november in.
Onze instappertjes in de kleuterschool vinden al goed hun weg in de rupsenklas van juf Frieda en onze leerlingen van het eerste
leerjaar kunnen al goed lezen en schrijven!
Op de speelplaatsen van de lagere school konden de leerlingen de voorbije weken deelnemen aan een verkeersquiz. Hebben zij de
antwoordzin kunnen ontmaskeren ?

VEILIG NAAR SCHOOL
BOUWEN AAN EEN NIEUWE
KLEUTERSCHOOL
Aan de Buerstedelei 44 bouwen we een
gloednieuwe kleuterschool.
Met onze kleuters brachten we reeds een bezoekje
aan de werf en plantten er een prachtige meiboom.
Ook nieuwsgierig naar de evolutie op de werf?
https://cade.be/gallery/bouwen-aan-een-nieuwekleuterschool-2/

KOEKENSLAG
Veel dank aan iedereen die lekkere koekjes kocht
van onze schoolsportraad. Er werden bijna 4000
pakketten verkocht! U steunde daarmee
enthousiast de sportbeleving op school! Bedankt
ouders en schoolsportraad!

Vanaf 7 november verwachten we dat de leerlingen
hun fluo Cade-hesje dragen om naar school te
komen en naar huis te gaan. Deze fluoperiode
loopt tot de verandering naar het zomeruur.
Denken jullie ook aan fietsverlichting en
fietsremmen? Kijkt u, samen met uw zoon/dochter,
even na of de alles optimaal werkt? De politie
kwam in oktober alvast de fietsen van onze
leerlingen uit 5 en 6 controleren!
Tijdens verkeerslessen geven we aandacht aan het
veilig bewegen in het verkeer. Kan ook u uw kind
stimuleren een veilige fietshelm te dragen?
Wil iedereen de 30km/zone in de schoolomgeving
respecteren?
Merkt ook u dat het uit de auto droppen van
kinderen aan de inrit van de bibweg erg hinderlijk
en gevaarlijk is voor alle anderen?
Onze buren vragen om hun oprit steeds vrij te
houden, zodat ze vlot kunnen vertrekken of thuis
komen.
Meer en meer ouders ervaren het veilige voordeel
van achterwaarts parkeren op de parking van het
CC.
Langs deze weg willen we de gemachtigde
opzichters (GO’s) bedanken die ’s morgens en
‘s avonds klaarstaan om onze kinderen veilig over
het zebrapad te laten stappen.
Mocht u dit team GO’s willen versterken, laat het
even weten aan meester Kris. Al kan dit maar één
keer per week of per maand, alle hulp is welkom!
Tijdens koudere dagen is de verleiding nog groter
om de motor te laten draaien tijdens het wachten
op uw kind. Toch hopen we op uw medewerking
om ook in onze schoolomgeving de lucht gezond
te houden.

STUDIE OP 07.11.2022
Op maandag, 07.11.2022 nemen wij met het ganse
leerkrachtenteam na schooltijd deel aan een
navormingsmoment.
Uitzonderlijk wordt daarom die avond de
naschoolse opvang anders georganiseerd.
De kinderen van de kleine Cade worden om 15.55u.
naar de grote Cade (della Faillelaan 36) gebracht
waar ze met alle Cadeekes samen buiten spelen. U
kan uw kind daar komen ophalen. Verwittig
indien nodig de persoon die in uw plaats uw
kind komt ophalen.
Vanaf 16.30u. vertoeven de kinderen, die hiervoor
vooraf ingeschreven zijn, zoals gebruikelijk in
Kwabbernoot.

BELANGRIJKE DATA
(zie ook bijgevoegde kalender voor november)
16 december : kerstrun
21 januari : infodag lagere school
(Carillolei)
28 januari : infodag kleuterschool
(Buerstedelei)
10 juni : schoolfeest
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HERFSTVAKANTIE
7
1 : Kronkeldiedoe
4A : medisch onderzoek
KS + LS : start FLUO
LS : studie in de
della Faillelaan

81D : bezoek Zonnetij
3 : bib
4A : rondleiding bib
4B : medisch onderzoek
4C : zwemmen
6B+6C : schaatsen

GEEN SCHOOL
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4 : bib
4B : rondleiding bib
4C : zwemmen
5B+5C : schaatsen

6 : bib

21

22

23

1+2 : voorstelling CC
4C : medisch onderzoek
4A : zwemmen
6A+6D : schaatsen

2A+2B+3A+3D+5A+5B :
voorstelling kunstkuur
4D+5B+5D : zwemmen

16

17

18

1C+1D : 't Grom
4B+6A+6B : zwemmen

LS : rapport
1A+1B : 't Grom
1C+1D+5 : bib
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4D+5A+5C : zwemmen

1A+1B+2 : bib

GEEN SCHOOL

28

29
4D : medisch onderzoek
4C : rondleiding bib
4A : zwemmen
5A+5D : schaatsen

30

4D : rondleiding bib

ONTMASKERD !
Welke leerkrachten kan jij ontmaskeren ?

