
SCHAKEN 

Onlangs startten we op school met een cursus online schaken om de kinderen dit 
op een speelse manier te leren. We waren zelf benieuwd naar de reacties van de 
kinderen en hoe het programma precies in zijn werk gaat. Vooraleer we de  
aankoop doen voor gans de lagere school, starten we dit schooljaar met enkele 
leerlingen per klas en dit van het eerste tot het zesde leerjaar. Indien het zowel  
de kinderen als de leerkrachten bevalt, kunnen we overwegen om dit volgend 
schooljaar met gans de school op te nemen in ons programma. 
En wie weet, kunnen de leerlingen die nu leren schaken het reeds verder aanleren aan de anderen.  
Zet de schaakborden al maar klaar! 

DONKERE DAGEN: HELM OP, FLUO TOP 

De dagen worden korter en zowel de morgenden als avonden worden 
donkerder. Opnieuw tijd om onze fluomaterialen boven te halen, 
want zo zijn onze kinderen goed zichtbaar! 
Op school vragen we aan onze kinderen dat ze toch zeker een  
fluohesje dragen vanaf de herfstvakantie tot en met de paasvakantie.  
 
Ook dit jaar nemen wij, met de lagere school, deel aan de fluoactie en 
de stickertjesactie. Op deze manier kunnen de kinderen sparen voor 
leuke attenties. Deze worden aangeboden door de verkeersactie VSV. 
Hopelijk kunnen wij van jullie, ouders, steun krijgen om onze kinderen elke dag met een fluohesje naar school 
te laten komen! 
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NIEUWSBRIEF 

INFO-AVOND EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 

Voor de ouders van de kinderen die hun eerste communie 
doen, staat er een info-avond gepland op dinsdag 6  
november om 19.30 u. in het zaaltje van de school.  
De vormelingen starten dit jaar met een startavond op  
donderdag 29 november om 18.30 u. in het  
gemeenschapscentrum in Sint-Jozef. De ouders worden  
die avond tegen 19.30 u. verwacht. 
Aan al deze kinderen wensen wij een mooie voorbereiding 
naar hun feestelijke dag!  
Het Vormsel heeft plaats op zaterdag 1 juni 2019 om 9.00 u. en de Eerste Communie is op zaterdag 8 juni 
2019 om 10.30 u.  

 

SPAGHETTIDAG 

Dit jaar organiseert onze school voor de 24ste keer haar ‘spaghettidag’ en dit op zondag 25 november.  
De organisatie hieromtrent is reeds volop aan de gang en ook de inschrijvingen beginnen stilaan binnen te 
komen. Wanneer u met een groep komt eten, mogen wij u dan vragen om de bestelling op één inschrijvings-
formulier te zetten a.u.b.? Zo houden wij een beter overzicht en kunnen wij voor u het juiste aantal plaatsen 
voorzien. Ook via onze website kan gereserveerd worden. 
Wij hopen weer op een talrijke opkomst. 
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VERLOREN VOORWERPEN 

In de gang aan het leraarslokaal hangen al enige 
tijd enkele truien en jassen. Aan de kinderen  
hebben we reeds gevraagd om langs te  
wandelen, maar dikwijls herkennen ze hun eigen 
gerief niet. 
Mocht u, als ouder, een trui of jas van uw kind 
missen, kom dan zeker even langs. 
Al wat eind november niet weg is, schenken we 
aan ‘de Schakel’. 

GROOTOUDERSFEEST 

Op vrijdag 19 oktober mochten de grootouders van onze kleuters genieten 
van de voorstelling: ‘Bibber Bibber Bang’.  
Onze kleuters genoten, maar we zagen dat ook de grootouders een  
fijne namiddag beleefden. 
Wij willen alle grootouders bedanken voor hun massale opkomst en voor  
hun enthousiasme!  

WISTEN JULLIE DAT … 

… u best de jassen, handschoenen en sjaals van uw kinderen van hun naam voorziet. 
… we voor de herfstvakantie weer heel wat wikkels van koeken in de school vonden. Mogen wij daarom  
    nogmaals vragen om de koek (of het fruit) van uw kind mee te geven in een doosje dat ook van hun naam    
    voorzien is. 
… in de lagere school de eerste rapporten meegegeven werden en er voor alle klassen al oudercontacten 
    gepland staan.  
… onze kleuters op maandag 26 november een uitstap maken naar de speeltuin Raf en Otje. 

KALENDERS 2019 

Het thema van onze kalender is 
dit jaar ‘maanden’. Onze  
kinderen en hun leerkracht  
hebben hun best gedaan om bij 
elke maand iets specifieks te 
plaatsen. Na de vakantie zullen 
alle oudste kinderen een  
exemplaar mee naar huis  
krijgen. Alvast bedankt voor 
jullie steun. 

FAMILIENIEUWS 

Tijdens de maand oktober diende men in verschillende families afscheid te nemen van een dierbaar  
familielid. Bij de familie van Thomas (K6) en Lotte Ooms (2A) en bij de familie van Jorre (1B) en Jitse Verhey-
den (3B) werd er afscheid genomen van de overgrootmoeder.  
Aloïs Hermans was de overgrootvader van meerdere kinderen bij ons in de school. Jesse (2B), Merel (3A) en 
Fleur Van Den Heuvel (6B), Kaat De Visscher (6B), Louis (K4), Mare (1B), Cis (3B) en Vic Hermans (3A), Zoë (K4) 
en David Hermans (3B), Senne (1A) en Silke Huybrechts (5A), Zeger Van Den Kinschot (K2), Jarne (K4), Ferre 
(2B) en Amber Hermans (4B). 
Aan al deze families bieden wij onze christelijke deelneming aan. 


