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Schoolreis Bellenbos
Nog  even ter herhaling we gaan nu maandag 19
september met alle kleuters een volledige dag op
schoolreis naar Bellenbos in Affligem. We vertrekken
met de bus om 8u45 en zijn terug rond 15u30.

Alle kleuters dienen zelf hun lunchpakket, 
2 drankjes en één koek mee te nemen. 
We vragen ook aan de ouders om de kinderen
gemakkelijke kledij die tegen de regen en een
stootje kan aan te doen net als laarsjes.
Die dag zijn we bereikbaar op het nummer: 
0494/59.79.59
De prijs voor de uitstap (bus, inkom) bedraagt 13€. Dit
bedrag komt op de schoolrekening van september.
Ook het oudercomité levert een bijdrage in de
kostprijs, waarvoor onze grote dank.

Aan de ouders van de jongste kleuters vragen wij om
even na te denken of uw kind deze dag reeds aan
kan. Bij vragen hieromtrent of twijfel kan je steeds
terecht bij juf Amber en juf Stefanie.

Inschrijvingen volgend schooljaar
Heb je thuis een kleine sloeber rondlopen van het
geboortejaar 2021 of ken je iemand met eentje. Kom
dan gerust eens langs om kennis te maken met onze
school. Inschrijven voor volgend schooljaar is reeds
mogelijk. 
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Data om te onthouden
 

 
- Donderdag 15 september 2022: infoavond Julesklas

-Vrijdag 16 september 2022: Strapdag

- Maandag 19 september 2022: schoolreis Bellenbos

-Dinsdag 20 september 2022: Startmoment
Vredesweek

- Donderdag 29 september 2022: Rode loper voor de
jarigen van de maand oktober

- Vrijdag 7 oktober 2022: Facultatieve verlofdag

-Zaterdag 8 oktober 2022: bloemenverkoop
Oudercomité

 

 



Nieuwsbrief 14

september 2022

 

Data om te onthouden
 

 
- Woensdag 16 november om 10u: grootouderfeest

-Donderdag 17 november om 14u: ouderfeest

 

Ouder- en grootouderfeest
Ons ouder- en grootouderfeest wordt met de week
concreter. Zo kunnen we jullie nu ook het begin uur
mededelen. Voor de grootouders zou het optreden op
woensdag 16 november starten om 10u30 in de kerk te
Vinderhoute. Voor de ouders is dit op donderdag 17
november om 14u tevens in de kerk te Vinderhoute.
Na het optreden mogen de kleuters rechtstreeks mee
naar huis met ouders/grootouders. Een concrete
uitnodiging met de mogelijkheid om in te schrijven
volgt eind oktober/ begin november.

Vrijdag 16 september Strapdag
In samenwerking met de gemeente Lievegem doen
we dit schooljaar terug mee met de 'Strapdag'. De
doelstelling van STRAPDAG is het aanmoedingen van
scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en
veilig naar school te verplaatsen.
Op vrijdag 16 september komen wij dan ook graag
massaal te voet of met de fiets, step, gocart,...
naar school.
Uw kleuter mag tevens zijn/haar fiets of step
meebrengen naar school. We voorzien op de
speelplaats per klas een parkeerplaats voor hun
fiets/step.
Tijdens de gymles leerden alle kleuters een dansje
aan op het STRAPlied die ze met groot plezier gaan
tonen aan jullie op die dag om 15u.
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