
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oktober 2020 Nieuwsflash    

Wist je dat … 
 
• wij op 2 oktober een 

vrije dag hebben 

 
• het op 5 oktober de 

“dag van de 

leerkracht” is 

 

• leerlingen die in 

onze leerlingenraad 

mogen zetelen terug 

verkozen zijn en dat 

onze leerlingenraad 

terug van start gaat 

op maandag 12 

oktober 

 

• op 27 oktober het 

eerste rapport 

meegaat voor de 

lagere school? 

Spannend…. 

 

 

 

                AANDACHT!  

 

 

• Gelieve zo weinig 

mogelijk met de wagen 

in de straat van onze 

school te rijden. 

 

 

• Op maan-, dins-, 

donder- en vrijdag is het 

fruit-  en groentendag. 

Op woensdag mogen de 

kinderen een koekje 

meebrengen en zich 

uitleven tijdens een 

dubbele speeltijd. 

 

 

 

 

Herfst is gekomen… 

 

Nadat we in september nog even mochten genieten van een warme (zelfs 

hete) nazomer, is het nu duidelijk herfst. De temperaturen dalen, meer regen 

en kortere dagen. In oktober zitten we niet stil en gaan we op onze jaarlijkse 

uitstap naar het bos.  

 

Ons 5e leerjaar gaat naar studio globo zich inleven in Peru. En L1 en de 5-

jarigen krijgen een echte yoga-sessie. Meer info over onze activiteiten kan u 

op de achterzijde van deze nieuwsflash vinden in de kalender. 

Oktober is het bij ons de 

traditie dat we onze school- 

en klasdeuren openzetten 

voor jullie tijdens “de dag van 

de ouder”. Omwille van het 

corona-virus (ja weeral dat 

virus) wordt deze dag 

verplaatst naar 

DONDERDAG 25 

FEBRUARI ’21. Noteer het 

alvast in jullie agenda.  

 

 

     BELANGRIJK     

 
Wanneer u ‘s morgens uw kind naar school 
brengt: 

- draag een mondmasker. 
- laat je kind binnengaan en vertrek weer 

naar huis. Blijf zeker niet voor de 
doorgang staan waardoor de kinderen 
niet naar binnen kunnen op een veilige 
afstand.  

- Ouders komen niet mee naar binnen.  
- kom op tijd! 

 
Deze regels moeten nageleefd worden door 
iedereen! Ook als respect naar elkaar. We 
moeten dit samen doen en samen het goede 
voorbeeld geven aan de kinderen.  
 
Wij hopen dat wij kunnen rekenen op jullie 
medewerking!  


