
Onze straat, de Demerstraat is een schoolstraat. Dat wil 
zeggen dat er op bepaalde momenten geen auto’s de 
straat mogen inrijden. Bewoners van de straat mogen 
wel de straat uitrijden. Dit is de wetgeving en politie 
kan boetes uitschrijven aan chauffeurs die toch de 
schoolstraat zouden inrijden. Ouders en hun kinderen 
mogen dan op straat stappen en fietsen om naar school 
te komen. Het is dus belangrijk voor de veiligheid van 
onze kinderen dat er geen auto’s in de straat rijden net 
voor en net na de school wanneer de straat is 
afgesloten. Onze 2e bloembak om de straat af te 
sluiten wordt hersteld en dan zullen de uren van de 
schoolstraat daar op bevestigd worden. 
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Wist je dat … 
 
•   onze bak van de 

verloren voorwerpen 

alweer helemaal vol 

zit. Zet overal een 

naam in zodat we 

verloren voorwerpen 

terug kunnen 

bezorgen aan hun 

eigenaar. 

 

• de kinderen van L4 

fietsklas hebben 

gehad en heel wat 

kinderen hun 

fietsbrevet haalden 

 

•  de kinderen van de 

LS 2 keer per week 

niveaulezen 

 

 

 

 

                AANDACHT! 

 

• de school start om 8u 30! 

   Het schooljaar is nog  

   maar een maand bezig  

   en toch merken we dat er    

   al veel kinderen te laat     

  komen.  

 

• Maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag is 

het fruit-/groentedag. 

Woensdag mag er een 

koekje gegeten worden! 

 

• we hebben respect voor 

elkaar, de leerkrachten  

   en het materiaal! 

 

 

  

 

 In oktober staat traditioneel de herfst centraal in onze school. Thema’s rond dit 
seizoen en Halloween kunnen niet ontbreken. Zo gaan we op uitstap naar het 
bos met de oudste kleuters en L1 tot L4. De leerlingen van 5 en 6 gaan dan 
weer op bosklassen. Onze speelplaats verkleurt in de herfstkleuren en overal 
zien we knutselwerkjes rond de herfst in de gang hangen. Warme jassen 
worden terug bovengehaald net als paraplu’s en regenlaarsjes. Met andere 
woorden we nemen afscheid van de zomer en bereiden ons voor op de 
donkerste periode van het jaar.  
 
Toch is er een lichtpuntje, want stilaan gaan we terug naar een normale 
maatschappij waarbij mondmaskers niet meer nodig zijn. Dus  ook niet meer 
op onze school.  
Wanneer u uw kind naar school brengt of komt ophalen is een mondmasker 
niet meer nodig. Voorlopig vragen we wel aan ouders en derden die tijdens de 
schooluren de school betreden (bv voor een oudercontact), om nog wel een 
mondmasker te dragen. 
 
 Op onze website en app 

kunnen jullie foto’s 

bekijken van in de klas of 

de uitstappen die we 

maken. Daarnaast kan u 

inormatie vinden en de 

kalender. Mocht het u niet 

lukken om de app te 

installeren, mag u juf 

Vicky hierover aanspreken 

en dan kan zij u verder 

helpen. 

www.basisschooltspoor.be 


