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Schoolreis Bellenbos
Op maandag 19 september gaan we 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. (niet zindelijk zijn, nog slapen over de middag,...)
Bij vragen hieromtrent of twijfel kan je steeds terecht
bij juf Amber en juf Stefanie.

Vrijwilligers gezocht
Graag wil ik een warme oproep doen voor helpende
handen in onze eetzaal. Wil je ons sporadisch uit de
nood komen helpen of systematisch iedere
donderdag. Aarzel dan niet om contact op te nemen
met ons. De kleuters zullen u heel dankbaar zijn.
Verspreid gerust de flyer aan vrienden, familie,...

Kleuterschool De Speelfontein

Data om te onthouden
 

 - Dinsdag 13 september 2022: infoavond 2de en 3de
kleuterklas

- 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
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Ouder- en grootouderfeest
Noteer alvast de volgende data in jullie agenda. Op
woensdag 16 november (grootouders) en donderdag
17 november 2022 (ouders) organiseren we ons
ouder- en grootouderfeest. Hopelijk gooit corona
deze keer niet terug roet in het eten en kan alles 
zoals gepland doorgaan.
Wij hebben er alvast zin in.

Wijzigingen schoolreglement
Er werden enkele wijzigingen opgenomen in ons
schoolreglement. Een overzicht hiervan kan je zien op
het document die jullie kleuter vandaag meekrijgt in
de brievenmap. Is het mogelijk om dit document
gehandtekend voor akkoord terug te bezorgen?
Indien er vragen of opmerkingen zijn, mag je mij altijd
aanspreken of contacteren.

Infoavond
Vandaag krijgen jullie ook de uitnodiging voor de
infoavond van jullie kleuter mee in de brievenmap.
Gelieve uw komst te bevestigen via mail of het
bijhorende strookje.  

Kleuterschool De Speelfontein

Data om te onthouden
 

 - Woensdag 16 november: grootouderfeest

- Donderdag 17 november: ouderfeest
 


