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Zeeklassen 
Op maandag 5 oktober vertrekken onze zesdeklassers weer op zeeklassen voor 5 
dagen. Ze logeren in Le Lys Rouge te Koksijde. 
Samen met de leerkrachten en hun monitoren kijken 
ze er weer volop naar uit om ervaringen op te doen 
én te leren in gezonde zeelucht.  
Elke avond kunnen jullie hun ervaringen lezen en 
zien op onze (verouderde) website! 
 

Fietscontrole 
Wie op 16 oktober met de fiets naar school komt, kan zijn/haar fiets laten controleren 
door enkele agenten uit politiezone BoDuKaP. Omdat we elk project rond fietsveiligheid 
mee willen ondersteunen en belangrijk vinden, vragen we om de fiets nog eens extra 
na te kijken én aan te bieden op 16 oktober. Hoe meer deelnemers, hoe liever. Wie 
tevens zijn fiets bij een eerste controle helemaal in orde aanbiedt, maakt kans op een 
leuke prijs! DUS: vrijdag 16/10 iedereen naar school met een fiets die in orde is?! 

       Even ter herinnering, een fiets die wettelijk in orde is heeft 

- een rinkelende bel 

- 2 doeltreffende remmen 

- 1 rode reflector achteraan (een smart-lichtje is GEEN reflector) 

- 1 witte reflector vooraan (een smart-lichtje is GEEN reflector) 

- op elke pedaal, aan beide zijden, een oranje reflector 

- in  elk wiel 2 oranje reflectoren of witte reflecterende strip op de band. 

- Een veilige fiets heeft tevens een werkend wit voorlicht en rood achterlicht. 
Dit is voor alle soorten fietsen van toepassing. 

 

Fluoactie 
De dagen worden weer korter, het blijft weer langer donker ’s morgens,… tijd voor de 
start van de jaarlijkse fluoactie. Hou het goed in de gaten, want na de Herfstvakantie 
starten we weer samen met de ouderraad. Om deze actie wat extra in de verf te zetten, 
houden we op vrijdag 30 oktober een echte fluodag! Alle kinderen mogen dan zoveel 
mogelijk fluo dragen. Het startschot van onze fluoactie! 
 

Website 
Onze huidige website is verouderd. We werken dan ook hard achter de schermen aan 
een nieuwe website. Deze zal online komen in de herfstvakantie. In tussentijd steken 
we minder tijd in onze ‘verouderde’ website. Nog één maand geduld dus… ! 
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Ventileren en frisse lucht 
Nu het buiten steeds frisser wordt en we in de klassen de ramen veelvuldig open zetten 
(Corona-maatregel) kan het in de klas wat frisjes aanvoelen. Het is dan ook raadzaam 
om een trui mee te geven tijdens koude dagen. 
 
 

Belangrijke data 
 
 

Do 1 okt Viering (in 2 groepen) 
Zo 4 okt Vormselviering 
 
Ma 5 okt Vertrek: Zeeklassen 6de lj 

Medisch onderzoek 1ste lj. A 
   Vaccinatie 1ste lj + 5de lj. 
   Dag van de leerkracht 
Di 6 okt Medisch onderzoek 1ste lj. B     
Vr 9 okt Terug: Zeeklassen 6de lj. 
 
Vr 16 okt Fietscontrole 
 
Ma 19 okt Vrijaf: Duffel jaarmarkt 
 
zo 25 okt 1ste communie (deel 2) 
 
Di 27 okt Rapport 1 
Do 29 okt Oudercontact 
Za 31 okt Start herfstvakantie (1 week) 
 


