WEET-JE(S)-MEER(LAAR)
Oktober
ALGEMEEN
Op zaterdag 16 oktober organiseren we onze jaarlijkse eetdag. Omwille van de vele
positieve reacties op het afhalen, gaan we ook dit jaar op dezelfde manier te werk. Alle
gezinsoudsten kregen een bestelformulier mee naar huis en ook via bus-aan-bus
bedeling wordt een inschrijving bezorgd. Je kan inschrijving tot 6 oktober. Betalen is
mogelijk via overschrijving. Het rekeningnummer kan je op de inschrijving terugvinden.
Veel dank voor de steun aan onze school!

AANDACHTSPUNTJES
*Aanvangsuren school: Probeer je kinderen tijdig te brengen!
- Kleuter:
08.40–11.50 u. en 12.55–15.25 u.: ingang langs zwarte poort aan de villa
- Lager:
08.45-11.55 u. en 13.00-15.30 u.: ingang langs hoofdingang of zijpoortje
*Je kan nog steeds drankjetons inleveren. Deze worden op de eerstvolgende
schoolrekening in mindering gebracht.
*De donkere herfstdagen komen er stilaan aan: denk er aan je kinderen zo “zichtbaar”
mogelijk naar de school te laten fietsen.

KALENDER
Vrijdag 01/10

3de leerjaar: turnen ipv zwemmen

Maandag 04/10

Lokale verlofdag

Dinsdag 05/10

Schoolfotograaf

Woensdag 06/10

Evacuatieoefening kleuter- en lagere school

Donderdag 07/10

Herfstwandeling ganse kleuterschool + 1ste leerjaar. Info via de
leerkrachten

Vrijdag 08/10

Zwemmen 1ste en 2de leerjaar
Herfstwandeling 6de leerjaar

Dinsdag 12/10

Juf Sofie op bijscholing

Donderdag 14/10

Herinenting mazelen/dikoor/rodehond voor het 5de leerjaar
(voormiddag)

Vrijdag 15/10

Herfstwandeling 2de leerjaar. Info via de leerkrachten

Maandag 18/10

Medisch onderzoek voor 6A

Donderdag 21/10

Trefbaltornooi voor de 2de graad

Vrijdag 22/10

Juf Machteld en Juf Lize op bijscholing
Zwemmen 3de + 4de leerjaar

Dinsdag 26/10

Kijkdag nieuwe peuters

Donderdag 28/10

Herfstfeest ganse kleuterschool. Kleuters mogen zich die dag
verkleden binnen het thema: kabouters, herfstdieren, Halloween

Vrijdag 29/10

Zwemmen 1ste en 2de leerjaar
Speelnamiddag 2de leerjaar

FAMILIENIEUWS
- Nyo en Zita Smolders (2A en 5A) zijn grote broer en zus geworden van Alessia
- Niene Meeusen (2KB) is grote zus geworden van Juule

Herfstvakantie
1 tot en met 5 november

