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Nieuwsbrief 
 
 
Beste ouders, 
 
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er op. Er gebeurde weer heel wat op onze 
school deze maand.  
Bedankt aan alle ouders die tijd vrijmaakten om naar ons oudercontact te komen.   
Vorige maand ging de jaarlijkse scholenveldloop door. Onze kinderen hebben hun beste 
beentje voorgezet. We kwamen weer met heel wat medailles terug naar school. Proficiat aan 
alle deelnemers. En vergeet niet, deelnemen is belangrijker dan winnen! 
Vorige week startten we onze jaarlijkse wafelverkoop. Net zoals vorig jaar kunnen jullie 
dozen vanillewafels, chocoladewafels, frangipanes en carré confituren bestellen. De 
opbrengst gaat integraal naar het grote kinderfeest in december. 
Probeer zeker en vast vrijdag 25 november vrij te houden in jullie agenda. Op die avond kan 
u komen genieten in de gildenzaal van een heerlijke portie mosselen of iets anders ten 
voordele van onze school. 

juf Liesbeth, directeur  
 
PS: Misschien nog een leuk weetje… woensdag 5 oktober is het “dag van de leerkracht”  ! 
Ik wens mijn team een dagje van rust, ontspanning en plezier… tijdens deze vrije dag…! 
 
 
 

 
OKTOBER 

 
 

- Dinsdag 4 oktober: Laatste dag bestelling wafels doorgeven aan juf of meester 
- Dinsdag 4 oktober: Medisch onderzoek L3 (op school) 
- Woensdag 5 oktober: Verlof (er is opvang voorzien van 7u00 tot 18u00) 
- Vrijdag 7 oktober: Bosuitstap 5de en 6de leerjaar 
- Maandag 10 oktober: De kleuters gaan naar het bos “Tivoli” te Mechelen 
- Dinsdag 11 oktober: Verdeling wafels (vanaf 15u10 in de turnzaal) 
- Dinsdag 18 oktober: L2 en L3 gaan naar Hofstade 
- Dinsdag 18 oktober: L1 en L4 naar het park in Diegem 
- Woensdag 19 oktober: Pedagogische studiedag (er is opvang voorzien van 7u00 

tot 18u00) 
- Woensdag 26 oktober: 20u vergadering oudercomité 
- Vrijdag 28 oktober: Herfstrapport lagere school 

 

 

 
 

 

 



WAFELS – WAFELS – WAFELS – WAFELS – WAFELS – WAFELS 
 
Zoals ieder jaar wordt er in de loop van oktober een wafelverkoop georganiseerd ten voordele van onze 
kinderen.  Ook dit jaar is dit weer het geval. 
 
Dit jaar hebben we, net zoals vorig schooljaar, dozen met vanillewafels, dozen met vanillewafels en chocolade, 
dozen met frangipanes en dozen met carré confituren (grote dozen van 700 g.). De prijs van al dit lekkers is € 6 
per doos. 
Vorige week kregen de kinderen een bestellijst mee naar huis om de bestellingen van vrienden, familieleden en 
kennissen op te noteren.  Deze wordt ten laatste dinsdag 4 oktober 2016 aan de juf of meester van de klas 
afgegeven (samen met het geld) en op dinsdag 11 oktober worden de dozen mee naar huis gegeven. 
 
De klas die het best verkoopt wordt beloond met een verrassing.  Het kind dat het meeste verkoopt wordt tot 
wafelkoning of koningin gekroond…!!!  Succes !!! 
 
Dat de ouders bij deze verkoop een flink handje toesteken, hebben we al meermaals mogen ondervinden, tot 
onze grote voldoening.  Onze welgemeende dank hiervoor!  

 

 

 
 

MOSSELFEEST vrijdag 25 november 2016 

  
In de gildenzaal (achter de kerk) 

Kosterstraat – Diegem 
 

 
 
 
 

KERSTCONCERT ZONDAG 18 DECEMBER 2016 
 
OPROEP: Is je kind een uitzonderlijk zangtalent of zingt hij/zij gewoon heel graag? Speelt je kind een 
muziekinstrument als beginner, of misschien al als gevorderde? 
Dan is het kerstconcert het ideale gebeuren om je kind plezier te laten beleven aan muziek! 
De kinderen oefenen tijdens de middag onder leiding van Luc Boulangé om zo van het kerstconcert 
een geweldig evenement te maken. Het kerstconcert gaat door op zondag 18 december 2016. 
Mag je kind meedoen? Geef zeker een seintje aan de klasleerkracht. 

 
 
 

 
! Fruit uitzonderlijk op donderdag 6 oktober (i.p.v. woensdag = vrijaf !) 

 

 

Omdat we de gezondheid van onze kinderen zo belangrijk vinden, 

bieden we IEDEREEN elke woensdag (van 5 oktober tot 11 juni) een 

lekker stuk fruit aan. De kostprijs van € 5 wordt verrekend via de 

schoolrekening (maximumfactuur). Je hoeft dus niet in te schrijven. 


