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OUDERCONTACTEN
In de laatste week van oktober zijn er
individuele oudercontacten gepland voor
de leerlingen van het 2de tot en met het
6de leerjaar. Je kan dan van de leerkracht van je kind vernemen hoe de
voorbije 2 maanden verlopen zijn. Een

inschrijfbriefje ontvang je m de week
van 15 oktober. Voor de kinderen van
het 1ste leerjaar is er na de herfstvakantie een oudercontact met een rapport.

KIENEN
Op zondagnamiddag 21/10/2018 or-

Schooljaar 2018-2019
HERFST-

WANDELINGEN
Van 15 tot 21 oktober vindt de week
van het bos plaats. Daarom. gaan in

de loop van de maand oktober alle
kinderen op herfstwandeling. De data die reeds vast staan, vind je terug
op de kalender. Zorg ervoor dat je
kind stevige schoenen of laarzen
draagt en warme kledij. Ook een regenjas kan van pas komen. Indien

nummer: 2

02/10/2018

HOOG TIJD VOOR geZONtijd.
Sinds dit schooljaar stimuleert Vlaams
minister van Onderwijs Hilde Crevits
scholen om werk te maken van. bewegmgs-

tussendoortjes doorheen de dag. Hiervoor
lanceerde ze de campagne 'Hoog tijd voor
geZONtijd'. Het doel is dat leerlingen van
de basisscholen elke dag minstens één
kwartier bewegen. Ook onze school doet
mee aan de campagne. Sommige klassen

lopen iedere dag, andere klassen doen

het echt slecht weer is, wordt de uit-

tussen de lessen door regelmatig een be-

stap afgelast, maar daar worden jul-

wegingstussendoortje. Meer info over de

lie tijdig van op de hoogte gebracht.

campagne vind je op de website van minister Crevits.

ganiseert het oudercomité de 4de editie
van hun kien-namiddag! Jong en oud
zijn welkom op deze leuke activiteit! De
deuren openen om 13.00 uur. Het kie-

Voorleesweek.be
17 tot 25 nov 2018 - iedereenleest.

nen start om 14.00 uur. Er worden hap-

jes en drankjes voorzien en uiteraard
vele prijzen.

VOORLEESWEEK 2018
Van 17 tot 25 november vindt de voorleesweek plaats. Meer info over de acties krijgen jullie in de loop van de maand oktober.
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Tentakel iste en 2de

Fmit

Fietsparcours iste en
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,3de en 4de Ij
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K2 Watersnip

Boekbeestenspel 3de

Fmit
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Bibspel iB
Herfstwandeling Kl
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Oudercontact 2A

Tentakel sde, 6de Ij

Fruit

Sportdag

Herfstwandeling 6de

Natuurhulpcentmm

Bibspel iC
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Lagere School
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