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STRAP-week 

Er kwamen heel wat kinderen met de fiets of te voet naar school.  Dikke proficiat hiervoor. 

De fluohesjes (naamtekenen a.u.b.) zijn al duidelijk te zien. We raden dit zeker aan in de donkere 

maanden! 

www.aya.be  leuke educatieve filmpjes te vinden.  

 

Saved by the bell 

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht 
als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen 
kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of 
nooit. Met Saved by the bell roepen we alle scholen 
op om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale 
dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra te 
laten rinkelen.  

Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs. Dit jaar 

gaat Saved by the bell door op woensdag 5 oktober '22. 

 

De week van het bos  

Tussen 9 en 16 oktober is het de week van het bos.  

De kleuters worden dit jaar op sleeptouw genomen door drie 

herkenbare en ontwapenende bosbewoners.  Elise de Speelse 

Eekhoorn stelt je evenwicht op proef.  Hubert het Vliegend Hert 

verrast met weetjes en de verhalen van Bo de Bonte Specht klinken 

als muziek in de oren.  

www.weekvanhetbos.be #WEEKVANHETBOS 

Woensdag 12 oktober: GEEN SCHOOL 

Woensdag 12 oktober is het pedagogische studiedag 

 = geen school voor onze kleuters. 

Voor opvang inschrijven bij INFANO 

https://www.infano.be/binnenschoolse-opvang-schoolvrije-dagen/ 

Opgelet! 5 werkdagen vooraf inschrijven! 

http://www.aya.be/
http://www.weekvanhetbos.be/
https://www.infano.be/binnenschoolse-opvang-schoolvrije-dagen/


Infoavond SCHOOLRIJPHEID (Is je kind klaar voor het 1ste leerjaar?) 
 

Alle ouders van de 3de kleuterklas worden uitgenodigd voor de schoolrijpheidavond van 

donderdag 13 oktober om 19u30 in de kleuterschool. 

 
 

Geboortenieuws  

 

27/09/2022: Ellinoor Boudakhani uit de slakklas heeft  

een broertje gekregen “ZAYN” 
 

 Missing you  

Ben je iemand verloren? Vind steun bij lotgenoten, creatieve rouwgroepen voor 

kinderen, jongeren en jongvolwasenen.  Wie graag info heeft kan steeds terecht bij 

onze zorgcoördinator juf Veerle.  

www.missingyou.be 
OPROEP: buddy’s voor anderstaligen! 

Zag je ook de oproep van minister Somers om je te 

registreren als buddy via www.mijnbuddy.be? Een buddy 

maakt het anderstalige nieuwkomers makkelijker om de 

weg te vinden en zich thuis te voelen in een stad of 

gemeente. 

  

De oproep komt er in het kader van het participatietraject: een onderdeel van het vernieuwde 

inburgeringstraject dat vanaf 1 januari 2023 aangeboden wordt aan elke nieuwkomer. In dat traject 

versterkt de inburgeraar het eigen sociaal netwerk via bijvoorbeeld een buddyproject, vrijwilligerswerk, een 

stage … Het Agentschap Integratie en Inburgering ontvangt alle registraties. Van hieruit werken we samen 

met de lokale besturen om de kandidaat-buddy's in te schakelen binnen een initiatief in de gemeente. 
 

Belangrijke data in oktober. Noteer ze alvast in je agenda! 

• Turnen bij de bejaarden (dolfijnklas): maandag 3 oktober  

• Dag van de leerkracht: woensdag 5 oktober  

• Saved by the bell: woensdag 5 oktober 

• Pedagogisce studiedag = GEEN SCHOOL : woensdag 12 oktober 

(opvang mogelijk bij INFANO  

(5 dagen vooraf inschrijven via www.infano.be)) 

• Infoavond schoolrijpheid: donderdag 13 oktober  

• Spelvoormiddag (2de kleuterklassen): woensdag 19 oktober  

• Schoolraad: donderdag 20 oktober om 20u in de kleuterschool 

• Kijkuurtje (peuterklassen): woensdag 26 oktober van 8u30 tot 9u30 

HERFSTVAKANTIE van 31 oktober tot en met 6 november 2022 
(opvang mogelijk bij INFANO (5 dagen vooraf inschrijven via www.infano.be)) 

https://cdn.flxml.eu/lt-2181729720-82c35eefaa13128db8531d7bb8a199b54e589e5866fb5b52
http://www.infano.be)/
http://www.infano.be)/

