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De eerste maand van het schooljaar zit er op.
Wat ging de tijd snel! Intussen zijn onze
leerlingen het al goed gewoon en komt het
schooljaar in een stroomversnelling. 
In de maand oktober kondigen zich opnieuw
heel wat activititeiten aan. 
Vanaf nu kunnen jullie deze vinden in de
maandelijkse nieuwsbrief via mail en op de
website.
Op deze website kunnen jullie ook iedere maand
heel wat sfeerfoto's vinden van onze
schoolwerking.
Neem zeker een kijkje op www.sfserondegem.be

DAG VAN DE
JEUGDBEWEGING

OKTOBER =
VERKIEZINGEN
KINDERPARLEMENT

2E 
 POMPOENWEDSTRIJD

We willen jullie graag warm maken voor de allereerste
lichtjeswandeling, georganiseerd door onze vriendenkring.
Deze zal plaatsvinden op zaterdag 19 november. 
Meer info volgt.

De leerlingen van 4, 5 en
6 mogen zich vanaf
volgende week
kandidaat stellen voor
het kinderparlement
door een affiche aan juf
Bernadette te bezorgen.

De week voor de
herfstvakantie houden
we opnieuw een leuke
pompoenwedstrijd.  
Begin dus maar te
zoeken naar het mooiste
exemplaar.
Meer info volgt.

Ben jij ook fier op je
jeugdbeweging? Kom
dan op 21 oktober in de
kledij van je groep naar
onze school!

Na de eerste schoolmaand zijn er al heel wat verloren voorwerpen. 
We stallen ze deze week uit voor en na school.
Kom dus zeker een kijkje nemen.

Aangezien de donkere dagen eraan komen, vragen we
een fluohesje te dragen wanneer er met de fiets of te voet
naar school wordt gekomen. 

Op het einde van de maand oktober bespreken we tijdens het oudercontact de
vorderingen van onze lagere schoolkinderen.
Voor de kleutertjes vinden deze gesprekken later plaats.



GEBOORTE 
Amélie, geboren op 5 september 2022
Zusje van Gust De Jaeger (2de kl) en Elize De Jaeger (1ste kl)
Van harte proficiat met dit kleine wondertje!

Annabel, geboren op 30 september 2022
Zusje van Josefien De Wint (1ste kl)
Van harte proficiat met dit kleine wondertje!
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DAG VAN DE LEERKRACHT
Woensdag 5 oktober is het de Dag van de
Leerkracht, een speciale dag om
waardering voor leerkrachten te tonen.
Ook ons team zal woensdag in de
bloemetjes worden gezet.
Dank voor alle inzet en enthousiasme!

OVERLIJDEN
Marcel Droesbeke, overleden op 24 september 2022

Overgrootvader van Lotte Bogaert (4de lj) en Kobe Bogaert (1ste lj)
We wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

 
 

FAMILIENIEUWS 
 

Bestellen kan tot 11 oktober 



maandag 3 oktober: 
zwemmen 2de leerjaar

raad van bestuur
 

dinsdag 4 oktober: 
feest Sint-Franciscus

nascholing EHBO
 

woensdag 5 oktober: 
dag van de leerkracht

 
donderdag 6 oktober: 

CPBW
 

vrijdag 7 oktober: 
pedagogische studiedag scholengemeenschap

 
zaterdag 8 oktober: 

opendeurdag tussen 10u en 12u
 

maandag 10 oktober: 
zwemmen 2de leerjaar

 
woensdag 12 oktober: 

startdag jonge leerkrachten
voetbaltornooi gemeente

zorgdag scholengemeenschap
 

donderdag 13 oktober: 
Kunstkuur landing 3

sportklassen 3de leerjaar
 

vrijdag 14 oktober:
zorgdag zorgcoördinator
sportklassen 3de leerjaar

afhaal spaghetti tussen 15u en 18u
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maandag 17 oktober: 
zwemmen 2de leerjaar

inspiratiedag expeditie taal
 

dinsdag 18 oktober:
zorgoverleg CLB

 
donderdag 20 oktober:

Bellenbos peuterklas en 1ste kleuterklas
campusraad

 
vrijdag 21 oktober: 
sportdag kleuters
CODI Erondegem

 
maandag 24 oktober: 

eucharistieviering
zwemmen 2de leerjaar
personeelsvergadering

 
dinsdag 25 oktober: 

dirbo Drongen
oudercontact 5de en 6de leerjaar

 
woensdag 26 oktober: 

oudercontact 3de kleuterklas
oudercontact 1ste, 2de en 3de leerjaar

onderwijsraad
 

donderdag 27 oktober: 
Kunstkuur landing 4

oudercontact 4de leerjaar
pastorale werking

Plantyn academy day
 

vrijdag 28 oktober:
rapport 1

 
 
 

KALENDER OKTOBER
 

VERGEET-MIJ-NIETJE SEPTEMBER - OKTOBER

’s Morgens geef ik mijn juf of meester een lach, 
en een vriendelijke ‘goeiedag!’

 
 
 
 

VOLG JIJ ONS OOK AL OP
SOCIALE MEDIA?
#SFSERONDEGEM


