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Vrijdag 3 september  2021 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
 
-We zijn het schooljaar gestart en je merkt dat we al een drukke agenda hebben. 
Noteer zeker de dag en uur van de infoavond van de klas van uw kind. 
Via de agenda van der website van de school willen we u ook zoveel mogelijk op de hoogte houden 
van de activiteiten van de school. 
Raadpleeg deze dus zeker regelmatig. Is er iets onduidelijk, stuur ons gerust een mailtje met je vraag. 
Op de website zetten we ook regelmatig foto’s van school- of klasactiviteiten. Altijd leuk om je kind 
aan het werk te zien. 
 
-Er worden nog enkele documenten met de kinderen meegegeven betreffende juiste 
contactgegevens, huiswerkklas, verbruik in refter, ouderraad, .. . Gelieve deze zeker terug te 
bezorgen aan de school. 
 
-De ouderraad heeft zijn eerste vergadering op donderdag 23 september  om 20u15.  We hopen om 
daar enkele nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. 
 
-sportsnack:  we starten op maandag 4 oktober met de kleuters en op dinsdag 5 oktober 1ste gr ( 1ste 
en 2de leerjaar), telkens van 15u35 tot 16u35.( hier wordt later een inschrijvingsformulier voor 
meegegeven). 
 
Agenda maand september: 
 
Maandag 6 september    infoavond 4de leerjaar 18u30 
Maandag 6 september     infoavond 6de leerjaar 19u30 
Dinsdag 7 september    infoavond 2de kleuterklas 18u30 
Dinsdag 7 september   infoavond 3de kleuterklas 18u30 
Woensdag 8 september    infoavond 1ste leerjaar 18u30 
Woensdag 8 september   infoavond 2de leerjaar 20u 
Donderdag 9 september   infoavond 3de leerjaar 18u30 
Donderdag 9 september    infoavond 5de leerjaar 19u30 
Vrijdag 10 september    Hikketakketoe workshop namiddag 4de,5de en 6de leerjaar 
Vrijdag 17 september     schoolreis kleuterschool. 
Woensdag 22 september    theater Zuidervis kleuterschool, 1ste en 2de leerjaar 
Donderdag 23 september   vergadering ouderraad 20u15 in de school. 
Maandag 27 september   ‘Breng je sportclub naar de school’- actie  
Woensdag 29 september    GEEN school : facultatieve verlofdag 
Donderdag 30 september    medisch onderzoek 1ste leerjaar en 5de leerjaar 
 
 
Vriendelijke groeten. 

 
 
 


