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Vrijdag 24 september 2021 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
-Maandag 27 september organiseren we in de school de actie ‘ breng je sportclub naar school’. 
 Zie extra brief in bijlage. 
 
- Sinds dit schooljaar hebben we met ons team besloten om maandelijks met heel de school de 
jarigen (van die maand) te vieren. Op de verjaardag zelf zal uw kind uiteraard ook gevierd worden. 
Maar we doen dit ZONDER geschenkjes. Dat betekent  dat we uitdrukkelijk vragen om geen 
geschenkjes, snoep, gebakjes, taart, ..met je kind mee te geven om de verjaardag te vieren. 
We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier  een mooi moment kunnen maken van de verjaardag 
zonder ouders onder druk te zetten om voor geschenkjes en dergelijke te moeten zorgen. 
 
-Vanaf dit schooljaar worden er weer typlessen aangeboden voor de kinderen vanaf het 4de leerjaar 
De kinderen van deze klassen krijgen hiervoor een afzonderlijke brief. Dit is uiteraard geheel 
vrijblijvend. 
 
- op zondag 24 oktober organiseert de ouderraad terug een eerste activiteit. 
 Dit wordt een gezellige  bingonamiddag   voor ouders, grootouders, vrienden en kinderen. 
Deze gaat door op zondag 24 oktober om 15u. in de Gildezaal van Peulis. 
 
-Met het schoolteam hebben we afspraken gemaakt rond het knutselen van cadeautjes voor 
ouders/grootouders. 
In de kleuterschool wordt nog   één geschenken gemaakt voor moederdag/vaderdag, NIET meer voor 
de grootouders ( we organiseren uiteraard wel een grootouderfeest). 
 In de lagere school worden er geen cadeaus  meer geknutseld. 

 
-Trooper:   https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/parochieschoolpeulis 
Als je online aankopen doet, kan je altijd via deze link werken. 
Op deze manier sponsor je automatisch de ouderraad van onze school en kost het je niets extra. 
 We hebben ondertussen al meer dan 1000 euro verzameld. 
 
Vrijdag 1 oktober   4de,5de en 6de leerjaar  bermen opruimen 
Maandag 4 oktober   Hikketakketoe   workshop 3de en 4de leerjaar 
Dinsdag 5 oktober    zwemmen 5de en 6de leerjaar 
Woensdag 6 oktober   korfbalinstuif 1ste,2de en 3de leerjaar   (namiddag) 
Woensdag 6 oktober   WiWeTer-sessie 5de en 6de leerjaar ( namiddag) 
Donderdag 7 oktober   rollebolle 3de kleuterklas ( voormiddag) 
Maandag 11 oktober   GEEN SCHOOL ( pedagogische studiedag) 
Dinsdag 12 oktober   zwemmen 5de en 6de leerjaar 
Woensdag 13 oktober   grootoudersfeest kleuterschool 
Woensdag 13 oktober   scholenveldloop sportdienst Putte ( namiddag) 
Vrijdag 15 oktober   schoolloop Peultje 
Dinsdag 19 oktober   zwemmen 5de en 6de leerjaar 
Zondag 24 oktober   BINGO-namiddag ouderraad 15u 
Maandag 25 oktober   Rapport lagere school 
Dinsdag 26 oktober   zwemmen 5de en 6de leerjaar 
Donderdag 28 oktober   oudercontacten lagere school 
 
Geert Feyaerts 
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