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WELZIJN EN VEILIGHEID 
 

VENTILEREN vs. VERWARMEN… DRAAG VOLDOENDE  WARME KLEREN 
Tijdens de herfst en wintermaanden blijft voldoende ventileren de norm  als maatregel tegen het Coronavirus.  

We stoken ook een graadje minder warm door de hoge energieprijzen.  
Geef uw kleuter kleren aan naar het weer.  Doe zo nodig een extra vestje aan om aan en uit te schieten in de klas. 

 
EVACUATIEOEFENING 

Elk trimester organiseert de preventiedienst van de school een evacuatieoefening.  De eerste oefening wordt voor iedereen 
aangekondigd en de kinderen worden hier op voorbereid.  Door deze oefeningen te organiseren leren wij o.a. om onze 

kalmte te bewaren, welke vluchtroutes we moeten volgen en waar we moeten verzamelen bij een noodalarm. 

 
 

  
 

1 Z  

2 Z  

3 M Lokale verlofdag 

4 D  

5 W 
Dag van de leerkracht 
Scholenveldloop -> namiddag -> 3e kleuterklassen -> deelname op eigen initiatief 

6 D  

7 V  

8 Z  

9 Z  

10 M  

11 D  

12 W  

13 D  

14 V  

15 Z  

16 Z  

17 M Evacuatieoefening preventie -> aangekondigde oefening voor leerkrachten en kinderen 

18 D  

19 W Pedagogische studiedag -> geen school voor de kinderen 

20 D  

21 V Griezeltocht vestiging Centrum -> meer info volgt nog via smartschool 

22 Z  

23 Z  

24 M Week van de kijkmomentjes voor onze instappertjes na de herfstvakantie 

25 D  

26 W  

27 D Ophalen/meegeven chocoladeverkoop 

28 V Individuele foto’s + foto’s broertjes/zusjes                                                   Start herfstvakantie 

29 Z  

30 Z  
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KIJKMOMENTJES 
In de week van 24 t/m 28 oktober worden er door de klasjuffen van de instappertjes 
kijkmomentjes georganiseerd. Dit kijkmoment is voor kleuters die na de herfstvakantie op 
maandag 7 november 2022 mogen instappen. Mensen die een instappertjes hebben voor deze 
instapdatum zullen van de klasjuf een mailtje ontvangen met de afspraken over het verloop van 
dit moment.  Op dit momentje wordt er even bewust tijdgemaakt voor u en uw kleuter om 
kennis te maken met de juf en de klas. 
 

 
KOALA -> TAALTEST IN DE DERDE KLEUTERKLAS 

De KOALA is een taalscreening die afgenomen wordt bij het begin van de leerplicht in 
het Vlaamse basisonderwijs. Tussen 10 oktober en 30 november legt elk 5-jarig kind 
de KOALA af om na te gaan of het voldoende Nederlands kent. De taaltest wordt in 

een vertrouwde omgeving op school en door de eigen klasjuf afgenomen. 
 
 
NIEUWE WEBSITE 
U hebt het vast al gemerkt… onze gloednieuwe website is gelanceerd!  Wij zijn hier alvast erg 
trots op.  Hopelijk vindt u op deze site nog heel veel nuttige informatie terug, veel surfplezier! 
 

 
NATUURUITSTAP 
Indien er kleuterklassen in de herfst op natuuruitstap gaan naar het bos, ontvangt u hiervoor 
nog een briefje met de nodige info van via smartschool.  Deze uitstap maakt dan deel uit van 
de maximumfactuur en bedraagt €10 per kind.  Hopelijk krijgen we mooi herfstweer.  
 

 
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
Op woe. 19 oktober hebben onze kinderen een dagje vrij, onze leerkrachten nemen plaats op 
de schoolbanken.  We volgen onderwijs over de ‘digisprong voor leerkrachten’ zodat ook wij 
goed mee blijven met de digitale wereld anno 2023.  
 

         SPULLETJES GOED NAAMTEKENEN 
Regelmatig krijgen wij de vraag om uit te kijken naar een verloren drinkbeker, 
koekendoos, boterhammendoos, jas, enz…  Wanneer deze voorzien is van een naam 
komt deze in de meeste gevallen ook weer terecht.  Wanneer de naam van uw kind er 
niet in/opstaat, wordt het moeilijker om dit terug te vinden.  Veel kleuters hebben 
gelijkaardige spulletjes en wij kunnen onmogelijk alles van hen (her)kennen.  
Naamtekenen is dus de boodschap, zeker ook met winterspullen als handschoenen en 
sjaals in het vooruitzicht!  

 
BEBAT 
Onze school neemt deel aan het Bebat batterijen spaarprogramma voor scholen.  Per 
kilogram gebruikte en verzamelde batterijen ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten 
kunnen wij inruilen voor nuttig didactisch materiaal, toffe uitstapjes, busvervoer, 
sportmateriaal....  Breng je lege batterijen dus zeker bij ons binnen!  
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FOTOGRAAF 
Voor de herfstvakantie komt onze schoolfotograaf nog op bezoek.   

Het betreft hier individuele foto’s met een achtergrond.   
Deze foto’s zijn dus niet bruikbaar voor een kids-ID!   

Ook broertjes en zusjes die al schoollopen kunnen samen op de foto.   
De nodige info volgt nog via smartschool.  Het wordt een dag vol lachende snoetjes. 

 
 

CHOCOLADEVERKOOP 
Eind september zijn wij weer gestart met het verkopen van lekkere chocolaatjes.  

Met de verkoop hiervan vullen wij onze centenlade weer wat op.  Wij 
blijven graag investeringen doen in schoolmaterialen en/of  

speelplaatsmaterialen, een extra spaarcentje is dus zeker welkom. 
Wij danken iedereen alvast voor de steun. 

Geniet van de lekkere chocolade. 
 

 
 

  

 

21 oktober georganiseerd door de ouderraad 

Dat wordt weer… BiBbERen!!! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Blaadjes dwarrelen in de wind, 

Dat is de herfst die begint! 


