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Beste ouders, 
 
De herfstvakantie staat voor de deur. Even tijd om een blik te werpen op november. 
 

Fluo-actie 
Op 28 oktober hebben we het startschot gegeven van 
onze jaarlijkse Fluo-actie. Het was prachtig om te zien 
hoeveel kinderen gevolg gaven aan onze vraag om deze 
dag eens met opvallend véél fluo naar school te komen. 

In de komende maanden zullen we onze kinderen stimuleren om fluo 
te dragen en zo bij te dragen aan de verkeersveiligheid. Vanaf de 
herfstvakantie tot aan de krokusvakantie loopt onze fluoactie en belonen we onze 
kinderen en klassen die meewerken aan deze actie. Wij willen jullie alvast bedanken 
om deze actie mee te ondersteunen. 
 

Studenten in onze school 
Op regelmatige wijze zullen studenten van de Hogeschool komen observeren, 
participeren en les geven in onze school. Sommige studenten komen vaak op een 
dinsdag. We hebben die dag dan extra helpende handen. 
 

De voorleesweek van 19 tot 27 november 2022 
Voorlezen , dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.  
Tijdens de Voorleesweek zet ‘Iedereen Leest’ jaarlijks het  
belang én het plezier van voorlezen in de kijker. 
 
 

De Schoendozenactie 
De schoendozenactie gaat van start op 21 november. Tot 2 december mogen 
schoendozen binnengebracht worden. In de loop van november 
ontvangen jullie hierover meer informatie. In de klas wordt de actie ook 
geduid aan de kinderen. Helpt u mee aan het bezorgen van een 
kerstcadeautje voor daklozen en kansarme gezinnen? Wij werken 
hiervoor samen met Foodsavers. Alvast in hun naam : Hartelijk Bedankt!!! 
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Directie afwezig 
Op 23, 24 en 25 november zal de directie afwezig zijn omwille van een 
onderwijscolloquium. Per mail kunt u meester Jurgen nog steeds bereiken en indien 
noodzakelijk ook telefonisch op 0498 90 47 02. Verder zal juf Ann Weyn deze dagen 
jullie contactpersoon zijn.  
 
 
 

Belangrijke data 
 
 
 

Ma 31 okt Start van de herfstvakantie  

Zo 6 nov Einde van de herfstvakantie 

Ma 7 nov Terug naar school 

Vr 11 nov Vrije dag – Wapenstilstand 

Za 19 nov Start van de Voorleesweek 

Ma 21 nov Schoolraad 

Vr 25 nov startmoment ‘Advent’ 

Ma 29 nov Start Shoebox actie 

Wo 30 nov Pedagogische studiedag: geen lesdag 

  
 
 
 


