
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nieuwsbrief 24 oktober 2019 
Beste ouders en kinderen, 
 

Dit is de kalender voor de maand november: 
 

Vrijdag 1 Allerheiligen –geen school 

Maandag 4 Instap nieuwe kleuters in de Nijntjesklas. Start actie FLUO-TOP! –
BIB- ouderavond eerste communie 20u Ons Middelheem 

Dinsdag 5 20u Vergadering oudercomité 

Woensdag 6 fruitdag 

Donderdag7 1ste ljr naar theater 

Vrijdag 8 6de ljr ILC klasbezoek van een moreel consulent (NCZ) 

Maandag 11 Wapenstilstand-  geen school 

Woensdag 13 fruitdag 

Donderdag 14 Zwemmen 1-2-3  - 10u30 toneel eerste kleuterklassen 
 13u leerlingenraad- oudercontacten lagere school 
 14u toneel 2de kleuterklassen 

Vrijdag 15 6de ljr ILC bezoek aan de Olijftak (met de fiets) Protestantse 
godsdienst 

Maandag 18 BIB- 6de ljr naar theater- start voorleesweek 

Dinsdag 19 5de ljr naar theater 

Woensdag 20 Autoluwe schooldag- fruitdag 

Donderdag 21 3de ljr naar speelgoedmuseum te Mechelen. 

Vrijdag 22 6de ljr ILC bezoek aan H. Familiekerk en begraafplaats Rustoord-
Kaart (met de fiets) 
Katholieke godsdienst 

Maandag 25 3de ljr naar theater-4de ljr naar theater 

Woensdag 27 Fruitdag- oudercontacten kleuterschool 

Donderdag 28 Eindjury nieuwbouwproject- zwemmen 1-2-3- infoavond van het 
CLB in De Hemelhoeve te Brasschaat over overgang lager naar 
secundair Onderwijs .Er is een sessie om 16u30, om 18u30 en om 
20u. 

 

 Reeds te noteren : woensdag 4/12 de sint komt in de school. 
        vrijdag 6/12 :pedagogische studiedag : Vrijaf voor alle leerlingen 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 Zoals u in de kalender kan zien zullen de leerlingen van het 6de leerjaar kennismaken 
met de gebruiken en rituelen van verschillende gosdiensten. Deze ILC ‘s of 
interbeschouwelijke trajecten worden georganiseerd door al de leerkrachten 
levensbeschouwelijke vakken samen. De eerste ILC heet : “Gluren bij de buren.” 

  

 De actie Fluo-Top is gestart ! 
We komen goed zichtbaar naar school in Fluo-hesje, met fluostrips, met fiets tip top 
in orde! Op regelmatige basis zullen er aan alle poorten fluocontroles plaatsvinden. 
In de lagere school krijgen alle leerlingen een stickerkaart . Ze kunnen dagelijks een 
sticker verdienen door hun fluovestje te dragen. Een volle kaart geeft een extra 
belonging. Deze actie loopt tot aan de krokusvakantie.  

 

 Op 14 november zijn er oudercontacten in de lagere school. Wie zorgcoördinator of 
directeur wenst te spreken kan ook een afspraak maken via mail. 

 

 We sparen terug kiwi stickers  om schoolmateriaal te verzamelen . De leerlingen 
mogen deze komen kleven op een verzamelposter in de ingang van de school. 
 

 Warme drank in de refter: na de herfstvakantie starten we met warme dranken in 
de refter.  
Dit op maandag en donderdag voor 1-3 en 5de ljr, en op dinsdag en vrijdag voor 2-4 
en 6de ljr. 
De kinderen die wensen mogen een tas en in water oplosbare dranken zoals soep, 
chocomelk, …meebrengen. Graag ook een handdoek meebrengen om de tas af te 
wassen. Wij voorzien warm water.  
 

 We hebben een nieuwe leerlingenraad  in de lagere school. Lies Dillen (4A), Thaïs 
Parassidias(4A), Olivia Vleminckx(4B) , Lise Van der Auwera (5A), Lisa de With (5A), 
Emma Herremans (5A), Tygo Jorens (5B), Polly Vanden Bergh (5B) en Jens Struelens 
(6A) zullen de andere leerlingen vertegenwoordigen in onze leerlingenraad. Uit deze 
groepen worden 2 kandidaten verkozen voor de kindergemeenteraad en mogelijk 
kiest men hieruit dan ook een kinderburgemeester voor onze gemeente. 
 

 Nieuwbouwproject: na de beslissing van het gemeentebestuur aangaande de 
toewijzing van het bouwproject is het de bedoeling om de ouders en de 
buurtbewoners in te lichten over hun keuze en zal  een plan van aanpak toegelicht 
worden. We verwachten dit kort na Nieuwjaar.  
 
Geniet van een fijne herfstvakantie ! 
 
Vriendelijke groeten,,  
Ann Eeman , Veerle Govaerts, directie 
Ben Van Tichelen, voorzitter oudercomité 

 


