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Activiteitenkalender 

D 1 Start van het nieuwe schooljaar 

Di 6 Zwemmen : L1 

W 7 Turnen : L2-L3-L4 

Di 13 Zwemmen : L3-L4 

W 14 Turnen : L1-L5-L6 

Di 20 Zwemmen : L2 

W 21 Turnen : L2-L3-L4 

Zo 25 ? kermis in Elen 

M 26 Lokale verlofdag 

Di 27 Zwemmen : L3-L4 

W 28 Turnen : L1-L5-L6 

V 30 ? Veldloop 

Start nieuwe schooljaar 

Op maandag 29 augustus zetten we onze deuren reeds open voor een hernieuwde kennismaking. Zo kon 

u reeds de klasleerkracht van uw kind leren kennen. Na een heerlijke vakantie zijn we er ook weer 

helemaal klaar voor om aan het schooljaar te beginnen. Zoals u merkte is het tweede leerjaar van lokaal 

veranderd en zit nu tussen het eerste en vierde. Het vrijgekomen lokaal is ingericht als personeels-

/vergader-/zorglokaal. Wanneer u een leerkracht wil spreken, kan dat steeds na afspraak. Bij 

hoogdringendheid kan u de school ( 089/56.53.44 ) of de directie ( 0474/62.00.83 ) bellen. 

Nieuwigheden 

Het bedrag van de maximumfactuur is geïndexeerd en bedraagt nu voor de kleuters € 50  en voor het 

lager € 95.  Dit omvat al de uitgaven ( zwemmen, uitstappen, schoolreis, vervoer…. ) 

Het schoolzwemmen start op dinsdag 6 september. De beurtrol vindt u in de maandkrant/schoolagenda 

van uw kind. Dit jaar zijn er geen openluchtklassen, wel is er in juni SCHOOLFEEST ! 

We vragen dat de kinderen op tijd naar school komen. Laatkomers storen de lessen ! 

’s Morgens gaat de bel om 8u30. Kinderen die naar huis gaan eten, zijn ’s middags terug welkom vanaf 

13u. Dokters- en tandartsbezoek plant u NIET tijdens de schooluren.  

Verlofdag 

Maandag 26 september is er een lokale verlofdag. 

Veldloop 

Waarschijnlijk ( afhankelijk van het weer ! ) is er op vrijdag 30 september de jaarlijkse veldloop 

Veilig naar school 

Onze school is octopusschool. We streven naar veilige verplaatsingen ( te voet, 

 per fiets, met de auto ). Bij het begin van het schooljaar is het goed daar even 

 extra aandacht aan te geven. Wijs uw kind op de mogelijke gevaren en leer hen  

de veiligste route naar school aan. Zet uw auto in de vakken op de parkeerplaats  

en let extra op bij het uitstappen .Stop niet op de parking om uw kind alleen te  

laten uitstappen maar begeleid het tot aan de schoolpoort. 

 


