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Activiteitenkalender 

W 1 Start van het nieuwe schooljaar 

D 7 Zwemmen : L3-L4 

W 8 Turnen : L1-L5-L6 

D 14 Zwemmen : L1 

W 15 Turnen : L2-L3-L4 

M 20 Verg. ouderraad 

D 21 Zwemmen : L3-L4 

W 22 Turnen : L1-L5-L6 

Zo 26 Eerste communie 

M 27 Ped. Conferentie : vrije dag voor de leerlingen 

D 28 Zwemmen : L2 

W 29 Turnen : L2-L3-L4 

  Dag van de sportclub ! 

 

Welkom ! 

De start van het nieuwe schooljaar is goed verlopen. Iedereen was blij om de 

vriendjes terug te zien. En wat zijn sommige kinderen gegroeid tijdens de 

zomervakantie ! Ook mochten we enkele nieuwe kinderen verwelkomen in 

onze school. We hopen dat ze zich hier vlug thuis zullen voelen. 

Dit schooljaar werken we met het thema : IK GELOOF IN KLEUR ! 

Bedoeling is dat we elke maand een andere kleur in the picture zetten. 

Voor september is ons motto : Jij bent GOUD waard !  

Bewegingsopvoeding 

Op dinsdag 7 september start het schoolzwemmen op. De kinderen van klas 1 

en 2 zullen 1u les krijgen en de andere klassen een beurt van een half uur. 

De beurtrol vindt u terug in de activiteitenkalender ( begin van de maandkrant 

). Elke woensdag krijgen 3 klassen een extra uur lich. opv. ( zie ook beurtrol ). 

Het kan dus gebeuren dat de kinderen op dinsdag zijn gaan zwemmen en op 

woensdag en vrijdag turnen hebben. Maar door elke week 3 dezelfde klassen 

te laten turnen op woensdag behouden we het ritme en zorgen we voor 

voldoende bewegingskansen. Zo blijft ook de FRUITDAG op woensdag 

behouden. 



Eerste communie 

Op zondag 26 september zullen een aantal kinderen uit het  

tweede leerjaar hun “uitgestelde” eerste communie vieren.  

De voorbereiding met E.H. Emmanuël is reeds opgestart.  

We wensen de kinderen en hun familie dan een fijne 

feestdag toe. 

 

Ped. Conferentie 

Op maandag 27 september is er voor de leerlingen een schoolvrije dag. De 

leerkrachten volgen dan een pedagogische conferentie. 

Andere ( nu reeds bekende ) vrije dagen voor dit schooljaar : 

 Woensdag 24/11/2021 conferentie van de scholengemeenschap 

 Maandag 09/05/2022 lokale verlofdag 

 + de gewone schoolvakantie. 

Er moeten nog 2 data gekozen worden. Wanneer deze bekend zijn ( hangt af 

van de nascholingen ) ontvangt u van ons de jaarkalender. 

Dag van de sportclub 

Op woensdag 29 september mogen de kinderen die lid zijn van een sportclub in 

hun sportkledij naar school komen. Dan is er immers de dag van de sportclub. 

 

 

 

 

Veiligheid 

Mogen we u vragen even na te kijken of uw kind nog een fluo-vestje heeft ? 

In september korten de dagen bijna 2 uur en zal het ’s morgens schemerig 

worden. Aandacht voor een goede zichtbaarheid in het verkeer beschermt de 

zwakste weggebruikers extra.  

 

 


