
 

  
 

Beste ouder 

Hopelijk heeft ook u en uw gezin genoten van de voorbije vakantie.  
Het Cadeteam is er in ieder geval weer helemaal klaar voor. Met volle goesting vliegen we het nieuwe schooljaar in!  
De leerkrachten zijn razend benieuwd naar alle nieuwe gezichten in de klasgroep. Bij het begin van dit nieuwe 
schooljaar kunnen ook onze kleuters en leerlingen eindelijk een heleboel vrienden, juffen en meesters terugzien die ze 
twee maanden hebben moeten missen.  
Nieuwe leerlingen en hun ouders heten we van harte welkom op Cade!  
 
Er werd tijdens de zomervakantie niet stilgezeten. 
Schoolpoorten werden vernieuwd, klaslokalen en gangen kregen dankzij het technisch centrum van Aartselaar een 
nieuw likje verf en… de refter van de grote Cade werd in een nieuw kleedje gestoken. 
Wat is er spannender dan te mogen eten in de jungle ?! 
Vanuit de ideeën van enkele leerlingen begeleid door juf Tara, gingen juf Marijke en de ouders van de ouderwerking 
creatief aan de slag.  Een dikke pluim en een grote dankjewel aan alle helpende handen die meehielpen aan dit 
waanzinnig resultaat.   
De vernieuwde refter zal de eerste middag van het schooljaar officieel worden geopend.  
Al een voorsmaakje: 

           
Wil u ook deel uitmaken van onze ouderploeg? Stuur een mailtje naar ouderwerkingcade@gmail.com.  
 
Info voor alle ouders: 
 

 Uw kind zal deze week heel wat in te vullen brieven mee naar huis brengen. Mogen we u vragen deze zo snel 
mogelijk in te vullen en aan de klasleerkracht terug te bezorgen?       

 Leerlingen van de vestiging della Faillelaan (4de, 5de 6de lj) die met de fiets naar school komen, kunnen via de 
ingang aan de C. Paulusstraat (vlakbij kruispunt G. Gezellestraat) en de ingang aan de della Faillelaan hun 
fiets stallen. Gebruik steeds een fietsslot. 

 We willen gevaarlijke situaties op de parking van het Cultureel Centrum zoveel mogelijk beperken.  
Om veiligheidsredenen vragen we uw wagen steeds ACHTERWAARTS te parkeren op de parking. 

 Leerlingen die met de wagen naar school worden gebracht, kunnen gebruik maken van de zoen- en 
vroemzone. Deze zone dient enkel voor het vlot afzetten van kinderen. 

 Vanaf 1 september start onze kleuterafdeling in de Buerstedelei op een tijdelijke locatie aan de overzijde van 
de straat. We wachten met spanning de start van het nieuwbouwproject af. 

 U maakt toch ook al gebruik van onze schoolapp? Hierop vindt u o.a. verlofdagen, uitstappen, kalender, … 
Via de app kan u ook heel eenvoudig een afwezigheid door ziekte melden. 
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  

 Reeds te noteren op uw kalender:  
   14 okt. : koekenslag  17 dec. : kerstrun          11 juni : schoolfeest 

      Wil u ook deel uitmaken van onze schoolsportraad? Stuur een mailtje naar schoolsportraadcade@gmail.com. 
 29 september zetten we graag de sportclubs in de kijker.  Alle leerlingen mogen die dag in de sportoutfit van 

hun sportclub naar school komen. 
 
Info voor nieuwe ouders in onze school: 
 

 ‘Maandberichten’ wil u vanuit de school beknopte informatie brengen en meedelen wat er georganiseerd 
wordt. Deze maandberichten verschijnen net als andere brieven op de website van Cade.  
In de kalender zullen activiteiten bestemd voor gans de lagere school aangeduid worden met LS.  
Activiteiten voor gans de kleuterschool worden aangeduid met KS.   
Activiteiten voor een bepaald leerjaar van de lagere school worden aangeduid met het nummer van de klas  
(vb. 2 is voor gans het tweede leerjaar).  Voor een specifieke klas, wordt de klasnaam gebruikt (vb. 2B). 
Activiteiten voor een bepaalde kleuterklas worden aangeduid met het prentje van de klas. 
(        is voor de rupsenklas en        is voor de vlinderklas). 

 Zorgvragen omtrent uw kind worden best via mail aan het zorgteam gesteld: zorgteam@cade.be  
 De dagen waarop uw kind gaat zwemmen, worden door de klasleerkracht meegedeeld. De zwemregeling zal 

ook terug te vinden zijn op de website.  
 



september 2021 
 

MAANDAG 

 

DINSDAG 

 

WOENSDAG 

 

DONDERDAG 

 

VRIJDAG 

 

ZATERDAG 

 

ZONDAG 

  1 

 

2 
3-4-5-6 : officiële  
opening refter 

3 4 5 

6 
4A+4D+5B+5C :  
zwemmen 

7 
1-2 : infoavond (uur 
wordt meegedeeld via 
agenda) 
6A+6B : golf  

8 
KS+LS : kriebelteam 
KS+LS : start fruitdag 
1 : Viesvuilland 

9 

3-4-5-6 : infoavond (uur 
wordt meegedeeld via 
agenda) 

10 
LS : sportsnoepdag + 
scholenveldloop 

11 12 

13 
4B+4C+6B+6C :  
zwemmen 

14 
KS : infoavond (uur 
wordt meegedeeld per 
brief) 
1A+1B+1C : bib  
5A+5B : golf  

15 
1D+3A+3B : bib  

16 
1A+5A : medisch  
onderzoek 
KS+LS : Azaleaverkoop 
Kom op tegen Kanker 

17 
1B+5B : medisch  
onderzoek 
2+3C+3D : bib  
KS+LS : Azaleaverkoop 
Kom op tegen Kanker 

18 19 

20 
KS+LS : klasfoto 
4A+4D+5A+5D :  
zwemmen 

21 
       : Rollebolle 

4 : bib 
6C+6D : golf  

 

22 
 

23 24 
1C+5C : medisch  
onderzoek 
4 : LABO 

25 26 

27 
KS+LS : klasfoto (indien 
regen op 20.09)
4B+4C+6A+6D :  
zwemmen 

28 
6 : bib 
5C+5D : golf  

29 
5 : bib 
KS+LS : dag van de 
sportclub 

30    


