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Beste ouders

Het kinderparlement voor schooljaar 2022-2023
is samengesteld.
Na een spannende verkiezing werden Bes, Lowie,
Thomas, Aster, Elien, Lotte, Patrycja, Victor en
Tuur de vertegenwoordigers voor dit schooljaar.
Ze gaan luisteren naar wat leeft bij de leerlingen
op onze school, wat ze belangrijk vinden
en wat beter kan. Na hun vergaderingen
brengen ze steeds verslag uit in alle klassen. 
We wensen de leden veel succes tijdens deze 
uitdaging om van onze school een nog fijnere plek te maken.

DACTYLOLESSEN 16 NOVEMBER IS HET
PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG

19 NOVEMBER START
DE VOORLEESWEEK

Hebben jullie deze sportievelingen al gezien?
Ons 3e leerjaar won de voetbalcompetitie van de 
gemeente!
Een dikke proficiat aan alle deelnemers.
Wat een fijne sfeer bracht onze school op Steenberg!
Graag een woordje van dank aan onze sportdienst voor 
de organisatie van deze namiddag.

Een dagje vrijaf voor
onze kinderen maar voor
ons team de ideale kans
om onze schoolwerking
nog sterker te maken.
Kwaliteitsvol onderwijs is
en blijft onze prioriteit!

We dagen ons kinderen
en leerkrachten uit om
nog meer te gaan lezen
en voorlezen. Meer info
volgt.

Op dinsdag 8 november
starten de allereerste
dactylolessen op onze
school voor de
geïnteresseerde jongens
en meisjes van het 4e, 5e
en 6e leerjaar.

We willen iedereen nogmaals van harte 
danken voor de vele bestellingen op onze
afhaal spaghetti.
Er werd 234kg spaghettisaus, 73l soep,
256 dessertjes en heel wat wijn en cava verkocht.
Wat een succes!
Toch kijken we er naar uit jullie nog eens 
live te mogen bedienen. Hou alvast het 
weekend 4 en 5 februari vrij voor ons eetfestijn,
live op school.

Voorlezen, dat is
leesplezier doorgeven
aan jong en oud.
Tijdens deze week
zetten we het belang
én het plezier van
voorlezen extra in de
kijker.



GEBOORTE 
Mats, geboren op 20 oktober 2022
Broertje van Lars De Mol (1ste kleuterklas) en Brent De Mol (1ste leerjaar)
Van harte proficiat met dit kleine wondertje
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FAMILIENIEUWS 
 

SPAREN JULLIE  MEE VOOR EXTRA BALLEN VOOR ONZE SCHOOL?
 

Verzamel zoveel mogelijk kiwistickers en
 kleef ze op de poster in onze turnzaal.

 
150 stickers = 10 ballen
300 stickers = 20 ballen

 
 
 
 



maandag 31 oktober – vrijdag 4 november:
herfstvakantie 

 
dinsdag 1 november: 

Allerheiligen
 

woensdag 2 november: 
Allerzielen

 
maandag 7 november: 
instap nieuwe kleuters

raad van bestuur
 

dinsdag 8 november: 
colloquium directie

dactylolessen
 

woensdag 9 november: 
colloquium directie

 
donderdag 10 november: 

colloquium directie
sint op bezoek

 
vrijdag 11 november: 

wapenstilstand – geen school
 

maandag 14 november: 
profs directie

zwemmen 2e  leerjaar
 

dinsdag 15 november: 
dactylolessen

 
woensdag 16 november: 

pedagogische studiedag – geen school
 

VERGEET-MIJ-NIETJE NOVEMBER - DECEMBER

 Samen spelen is kei-fijn, ruzie doet alleen maar pijn.
 
 
 
 
 

donderdag 17 november: 
kunstkuur

CODI
 

vrijdag 18 november: 
medisch onderzoek – 6e leerjaar

 
zaterdag 19 november: 

start voorleesweek (tot 27 november)
lichtjeswandeling

 
maandag 21 november: 

vergadering zorgcoördinatoren
zwemmen 3e leerjaar

oudercontact peuterklas, 1e en 2e kleuterklas
 

dinsdag 22 november: 
dactylolessen

sportdag 1e leerjaar
personeelsvergadering

 
donderdag 17 november: 

kunstkuur
sportdag 2e leerjaar

 
zondag 27 november: 

start advent
 

maandag 28 november: 
profs directie

zwemmen 3e leerjaar
medisch onderzoek 4e leerjaar

 
dinsdag 29 november: 

dactylolessen
medisch onderzoek 5e leerjaar

CPBW
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KALENDER NOVEMBER
 

Staat jouw schoentje al klaar?
We kijken uit naar de komst van de sint

op donderdag 10 november!


