
MAANDBERICHTEN OKTOBER 2022

21 november : pedagogische studiedag

16 december : kerstrun 
10 juni : schoolfeest

BELANGRIJKE DATA
(zie ook bijgevoegde kalender voor oktober)

 

      (geen school voor de kinderen) 

 
 

WARMTE IN DE KLASSEN
De stijgende energieprijzen dwingen ook ons om
nog bewuster om te gaan met energie. De
verwarming in de schoolgebouwen zal lager staan.
Uw kind mag een extra warme trui meebrengen,
eventueel ook pantoffels, droge sokken… zodat we
zeker goed kunnen opwarmen bij nat en koud weer.
Voorzie deze spullen zeker van naam !

Beste ouder
De kop is eraf... het schooljaar is begonnen.  Alle kinderen leerden hun nieuwe juf of meester al wat beter kennen, de lessen in de klas zijn volop
gestart, we hebben als school al hard gesport én gesupporterd tijdens de sportsnoepdag, we zien heel wat mooie vriendschappen ontstaan op

de speelplaats...
Ook u bent steeds welkom op school.  Voor een gesprek met de klasleerkracht kan u steeds een afspraak maken via het ….@cade.be adres van

de juf of de meester (bv. jufjulie@cade.be ). U hoeft niet te wachten tot een volgend georganiseerd individueel oudercontact.
 

SCHOOLSPORTRAAD
Met sportieve ideeën kan u steeds terecht bij
schoolsportraadcade@gmail.com. 
Hun volgende vergadering gaat door op 11 oktober
2022 om 20u. in de kleine Cade. U bent heel welkom!

 

ACHTERWAARTS PARKEREN
Bedankt ouders voor de aanhoudende inspanningen
die u doet om achterwaarts te parkeren op de parking
aan het cultureel centrum. Bedankt om mee te zorgen
voor de veiligheid van iedereen !
Tip: Haal uw kind 5 min. later op. U zal verbaasd zijn
hoe rustig het dan is. 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op 21 oktober is het Dag van de jeugdbeweging. 
Kom jij die dag ook in de kledij van jouw
jeugdbeweging naar school? 
De jeugdraad zorgt voor een leuke en lekkere
ontbijtverrassing voor iedereen die laat zien dat hij of
zij in een jeugdbeweging zit. Afspraak vanaf 7.15 uur
in Chalet 'De Hamer'.

 
 
 

SCHOOLAPP
U maakt toch ook al gebruik van onze schoolapp? 

 Nieuwe ouders kregen hiervoor een code
toegestuurd in september.

Hierop vindt u o.a. verlofdagen, uitstappen, kalender,
kans tot ziektemelding...  In de klasblog van uw kind

kan u het reilen en zeilen in de klas volgen.
 

Download links:
iPhone app:

https://apps.apple.com/nl/app/basisschool-
app/id1279252614?uo=4 

Android app:
https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.concapps.basisschoolinapp 

3 wastafels in het sanitair blok
1 wastafel voor het toilet aan de refter
1 handenwasser met onderkast in het

8 elektronische kranen

RENOVATIE SANITAIR
Door de Verenigde Naties is 19 november ingesteld
als de 'Wereldtoiletdag' (World Toilet Day). Het doel
van deze dag is het grote publiek bewust te maken
van het gebrek aan goede sanitaire voorzieningen in
sommige delen van de wereld. N.a.v. van deze
'Wereldtoiletdag' organiseerde de firma Geberit een
wedstrijd om scholen te ondersteunen in de
renovatie van hun sanitaire voorzieningen. Cade
diende hiervoor haar renovatieproject voor het
sanitair van de grote Cade in. Nadat het
gemeentebestuur een paar jaar geleden stevig
geïnvesteerd had in een volledig nieuw sanitair in de
kleine Cade, was het nu de beurt aan de grote Cade.
Ongelofelijk, maar waar … ons renovatieproject werd
geselecteerd als de grote winnaar! Geberit schonk
Cade €5000 waarmee de werkmannen van het
technisch centrum van Aartselaar aan de slag
konden.
Zo kregen we:

       personeelstoilet

Met het vernieuwen van alle toiletdeuren en sloten
en door mooi schilderwerk zorgden de werkmannen
voor een echte transformatie! 
Maar er is meer …

Via dit renovatieproject van Geberit kunnen we via
ex-profvolleybalspeler Dries Koekelkoren voor onze
leerlingen ‘Start to beachvolley’ organiseren. In deze
sporttak werd hij samen met Tom Van Walle zes keer
Belgisch kampioen.
Hij zal aan de leerlingen een initiatie in beachvolley
geven en aansluitend zijn project rond basishygiëne
en waterverbruik in scholen extra in de verf zetten.

AZALEAVERKOOP
De plantjesverkoop van
https://www.komoptegenkanker.be/ was weer een
groot succes! Aangezien we in Cade zelf de strijd
tegen kanker van dichtbij beleven, was de motivatie
om deze actie te steunen erg groot! Bedankt voor alle
steun. Geniet van uw plantje.
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13
4B+6A+6B : zwemmen
KS+LS : Koekenslag
schoolsportraad

                

7

14

21

        : voorstelling CC
1A+1B+5 : bib
Infomoment nieuwbouw
kleuterschool

15 uur - Buerstedelei 44

                
       : Rollebolle
1C+1D+2 : bib
5+6 : fietscontrole

                

ONTMASKERD !

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
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Een kijkje in onze gerenoveerde toiletten ! 

1A : rondleiding bib
3 : bib
4C : zwemmen.
6A+6C : klimmen

                

29 30

31

GEEN SCHOOL

                

4 : bib
4A : zwemmen
5A+5C : klimmen

                

1B : rondleiding bib
6 : bib

                

1D : rondleiding bib
4C : zwemmen
6B+6D : klimmen

                

1C : rondleiding bib

                

4D+5A+5C : zwemmen
LS : oudercontact

                

2 : Vrijbroekpark
3 : Zinkvalbos
Dag van de jeugdbeweging
Kom in het uniform van jouw
jeugdbeweging naar school 

                

1B : bezoek Zonnetij
4B+6C+6D : zwemmen
KS : oudercontact
                

HERFSTVAKANTIE
                

6 : Technopolis
4D+5B+5D : zwemmen

                

1A : bezoek Zonnetij
1D : rondleiding bib
4A : zwemmen
5B+5D : klimmen

                

1C : bezoek Zonnetij

                

3+4+5+6 : voetbal te Reet
(namiddag)

                

1+2 : korfbalinstuif te
Boom (namiddag)

                


