
 

Nieuwsbrief september 

Welkom nieuwe leerling, nieuwe ouder. Fijn dat we 

je mogen begroeten op onze school. Welkom aan 

alle bekenden, leuk om jullie weer terug te zien. 

De vakantie zit erop. We hopen dat je kan terugblikken op vele mooie momenten. 

Wij staan al in de startblokken, klaar om erin te vliegen. Hopelijk jij ook? 

Maandelijks ontvang je weer een nieuwsbrief met daarbij de maandkalender. 

We houden jullie graag op de hoogte. 

Ik zou graag eindigen met een gedicht en ik wens dit alle kinderen toe. 

 

Een nieuwe klas 

zit een beetje 

als een nieuwe jas: 

je kruipt er ’s morgens 

wat onwennig in 

en hebt het soms 

niet meteen naar je zin. 

Maar zo’n nieuwe klas 

zit na korte tijd 

wel lekker warm en knus. 

Dan wil je ze nooit meer 

kwijt ... 

 

Geert De Kockere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAANDKALENDER SEPTEMBER 2018 

 

 Maandag, 3-09:  

o 19.00 uur: infoavond 3de graad in de klas + aansluitend info 

Ardennenklassen in de turnzaal 

 Dinsdag, 4-09: 

o Middagsport voor de 3de graad 

o 19.00 uur: infoavond 1ste en 2de graad 

 Woensdag, 5-09: 

o Kriebelcontrole 

 Donderdag, 6-09: 

o Middagsport voor de 2de graad 

 Vrijdag, 7-09: 

o Middagsport voor de 1ste graad 

o 13.25 uur: start jaarthema 

 Maandag, 10-09: t.e.m. vrijdag 14-09: Ardennenklassen 3de graad. 

 Dinsdag, 11-09: 

o 20.00 uur: ouderraad in Het Moleke 

 Woensdag, 12-09: 

 Donderdag 13-09: 

o Middagsport voor de 2de graad 

 Vrijdag 14-09: 

o Middagsport voor de 1ste graad 

 Maandag, 17-09:  

o Bib-bezoek 

 Dinsdag, 18-09: 

o Middagsport voor de 3de graad 

 Woensdag, 19-09: 

o Terugkomspeeldag in de kleuterschool voor 1ste leerjaar. 

o Mogelijke kriebelcontrole (na Ardennenklassen) 

o Toon je sportclub@school 

 Donderdag 20-09: 

o 12.05 uur: uitleg spelkoffers voor lln. 1ste graad  

o Middagsport voor de 2de graad 

 Vrijdag 21 -09: 

o Middagsport voor de 1ste graad 

o Strapdag voor de hele school 

o Wieltjesdag 

o 11.15 uur: bib voor 2de leerjaar 

 Maandag, 24-09: 

 Dinsdag, 25-9: 

o 9.00 – 12.00 uur: Scholenveldloop 

o Middagsport voor de 3de graad 



 Woensdag, 26-09: 

o Pedagogische studiedag 

 Donderdag 27-09: 

o VM: 2de leerjaar bezoek boomgaard Bruneel-Cox  

o Middagsport voor de 2de graad 

 Vrijdag 28-09: 

o Schoolfotograaf.  

o Middagsport voor de 1ste graad 

o 14.00 uur startviering (iedereen welkom) 

 


