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Beste ouders, 
 
De eerste schoolmaand is bijna achter de rug. Dankbaar kijk ik terug naar de vele 
nieuwe ontmoetingen in onze school. Leerlingen kregen nieuwe klasleerkracht, nieuwe 
leerlingen maakten nieuwe vrienden, ouders konden we ontmoeten op onze infoavond 
of tijdens een gezellige “Boterhammen in school” actie.  
En dan was er natuurlijk ook de Ballonnekesstoet waar de ouders van de Basis weer 
een mooie wagen in elkaar knutselden. Een dikke dankjewel aan alle ouders die 
geholpen hebben bij de opbouw of afbraak van de wagen en ook aan alle ouders die 
achter onze wagen hebben gelopen en zo onze school mee in de kijker hebben gezet. 
Ook dit is samen school maken! 
 
Maar ook oktober kondigt zich boeiend aan. Even een overzicht… 
 
Fietscontrole 
Wie op maandag 3 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 belangrijk vinden én mee willen ondersteunen, vragen we om de fiets 
nog eens extra na te kijken én aan te bieden op 3 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 3/10 iedereen naar school met een fiets die in 
orde is?! 
 
Scholencross 

Op zaterdag 8 oktober 2022 doen weer heel wat kinderen van onze 
lagere school mee met de scholencross aan het gemeentelijk 
sportcentrum. We hopen ook dit jaar weer op een massale deelname van 
onze leerlingen. Sportief of iets minder sportief? Iedereen die deelneemt 
is voor ons al een beetje winnaar, want deelnemen is belangrijker dan… 

Wisten jullie trouwens dat ook leerrkachten én ouders zich kunnen inschrijven? 
 
Kus-en-rijzone 

Mogen we nogmaals extra aandacht vragen voor een correct gebruik 
van onze kus-en-rij-zone? Deze zone dient enkel voor bestuurders die 
stoppen, hun kinderen laten uitstappen, kusje geven en doorrijden. 
Op vraag van de politie vraag ik jullie om in ieder geval NIET te  
parkeren op deze strook! Ouders die graag hun kind begeleiden tot in 

de school kunnen géén gebruik maken van deze strook en dienen hun wagen elders 
(correct) te parkeren. 
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Veiligheid rijen 
Een warme oproep naar alle ouders om kinderen niet vroegtijdig uit een rij te halen, 
maar de kinderen op te wachten bij het eindpunt van de rij. We vragen dit om onveilige 
toestanden te vermijden. Als we hier allen aandacht voor hebben, werken we samen 
aan een veilig ‘rijgebeuren’ én een verkeersveiligere omgeving. 
 
Zeeklassen 
Op maandag 10 oktober vertrekken onze zesdeklassers weer 
op zeeklassen voor 5 dagen naar Koksijde. Samen met de 
leerkrachten en hun begeleiders 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 website! 
 
Vrije dag 
Op maandag 17 oktober is het Duffel jaarmarkt. Zoals jullie gewoon zijn, is het die dag 
geen school, maar een facultatieve verlofdag. 

Rapport en oudercontact 
Op 26 oktober krijgt uw zoon of dochter een eerste rapport mee. We bespreken graag 
de ontwikkeling van uw kind en organiseren hiervoor oudercontacten op donderdag 
27 oktober na schooltijd. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Verdere info volgt 
nog. 
 
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 deze actie weer op, samen met 
de ouderraad. Om deze actie wat extra in de verf te zetten, houden we 
op vrijdag 28 oktober een echte fluodag! Alle kinderen mogen dan 
zoveel mogelijk fluo dragen. Het startschot van onze fluoactie! 
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Belangrijke data 
 

Ma 03 okt  fietscontrole  
Wo 05 okt  Dag van de leerkracht 
D0 06 okt  Medisch onderzoek 1A en 5A 
Za  08 okt  Scholencross 
Ma 10 okt  Zesdeklassers vertrekken op zeeklassen 
Ma 10 okt   Medisch onderzoek 1B en 5B 
Ma 17 okt  Duffel jaarmarkt = facultatieve verlofdag 
Vr 21 okt  Leeruitstap 5de leerjaar: Antwerpen 
Vr 21 okt   Quiz ouderraad (= aanrader) 
Wo 26 okt  rapport 1 
Do 27 okt  Urban trail 
Do 27 okt  oudercontacten 
Do 27 okt  Schoolvoorstelling cinema Plaza voor 1ste en 2de leerjaar 
Vr 28 okt  Leeruitstap 3de leerjaar: Speelgoedmuseum 
Vr 28 okt  start Fluo-actie 
Za  29 okt  Eerste dag herfstvakantie 

 


