
MAANDBERICHTEN DECEMBER 2022

21 januari : infodag lagere school

28 januari : infodag kleuterschool 

17 maart : geweldige quiz van onze   

10 juni : schoolfeest

BELANGRIJKE DATA
(zie ook bijgevoegde kalender voor december)

 

                           (Carillolei)

                           (Buerstedelei)

                         schoolsportraad

 
 
 
 

Zaterdag, 21 januari 2023 organiseren we een
infodag in onze lagere school. We verwelkomen
tussen 10 uur en 12 uur graag de ouders die willen
kennismaken met ons eerste leerjaar.  Ook ouders
die de school nog niet kennen en overwegen hun
kind in één van onze andere leerjaren in te
schrijven, zijn welkom!
De infodag in onze kleuterschool plannen we op
zaterdag, 28 januari 2023.  Ouders die
geïnteresseerd zijn in onze gezellige kleuterschool,
kunnen een kijkje komen nemen tussen 10 uur en
12 uur in de Buerstedelei.   

INFODAGEN

 

WINTERSFEER
Ook deze winterperiode zal onze ouderwerking de
speelplaatskerstbomen komen versieren.
Gezellig!
Ook tijdens onze winterhappening kunnen we
rekenen op de ondersteuning van deze mama's en
papa's.
Een hele dikke dankjewel! 

 
 
 

Beste ouder
 

Zou de Sint ook dit schooljaar in Cade op bezoek komen? Spannend! 
 In de verschillende leerjaren en onze kleuterschool zijn de voorbereidingen voor zijn komst al volop gestart.

 
 

KERSTRUN
We kijken samen met de leerlingen, het ganse team
en de schoolsportraad uit naar de achtste editie van
onze kerstrun.  Deze zal plaatsvinden op vrijdag, 16
december 2022.
Iedereen is meer dan welkom, niet alleen om mee te
lopen maar ook om te genieten van de verschillende
hapjes en drankjes die aangeboden worden. We
verwachten u! Het eerste startschot knalt om
18.30u.

 

 

Bedankt Cadeekes dat jullie zo flink het
fluohesje dragen. Volhouden jongens en
meisjes! 

Zin om een fluo boekentashoes via de
ouderwerking te bestellen? 

Tijdens deze 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. 

VEILIGHEID

      We vragen dat elk hesje voorzien is van naam en 
      voornaam en dat een hesje van Cade gedragen 
      wordt. 

       Dat kan: https://forms.gle/tr9RBjq1A5cWTa5P6

 
 
 

LAATSTE SCHOOLDAG 2022
De laatste schooldag in 2022 is vrijdag, 23
december. Dit is een volledige schooldag. Alle
leerplichtige kleuters en leerlingen worden op
school verwacht.

 
 
 

KINDERGEMEENTERAAD

Dit schooljaar zal er opnieuw een
kindergemeenteraad zijn! De gemeente Aartselaar
vindt de stem van haar jonge bewoners erg
belangrijk. Thema’s als veiligheid, ontspanning,
milieu… zullen vast en zeker op de agenda staan. Via
de kindergemeenteraad wordt de inbreng en mening
van de Aartselaarse kinderen vertegenwoordigd. 
De kindergemeenteraad bestaat uit verkozen
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit de
beide basisscholen. Iedereen is op maandag, 
12 december om 17.30u. van harte welkom op de
installatievergadering in het gemeentehuis.
Weetje : op de kalender zal de kindergemeenteraad
afgekort worden als KG.

 
 
 

Tot slot wensen we via deze weg onze Cadeetjes en hun gezin al fijne
eindejaarsfeesten toe en een mooi 2023!

https://forms.gle/tr9RBjq1A5cWTa5P6


DECEMBER 2022

ONTMASKERD !
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4C : zwemmen
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Kunnen jullie thuis ook 'rap' onze speelplaatsregels ontsmaskeren ?
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KERSTVAKANTIE
                

Sinterklaas 
op bezoek !

4B+6C+6D : zwemmen

4D+5B+5D : zwemmen

KG : installatievergadering      
 17.30 uur - raadzaal 

        gemeentehuis

3+4 : voorstelling CC -
         Softies
4A : zwemmen
5B+5C : dans

4B + 6A + 6B : zwemmen 4 : workshop CC -
     Softies
KS + LS : Kerstrun

18.00 uur - speelplaats
grote Cade

4C : zwemmen
6C+6D : dans

4D+5A+5C : zwemmen 3 : workshop CC -
     Softies
KS + LS : winter-
                happening

5+6 : hockey (namiddag)


