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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. 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 30 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  

 

BELANGRIJKE DATA OKTOBER 

- Woensdag 3 oktober: Verlof 

- Donderdag 4 oktober: L6 naar toneel 

- Vrijdag 5 oktober: Dag van de leerkracht / L1 en L2 naar Hofstade 

- Maandag 8 oktober: L3 en L4 naar het gemeentehuis / KS naar Tivoli 

- Donderdag 11 oktober: Meegeven wafels / L3 en L4 naar het park 

- Maandag 22 oktober: L5 en L6 leren programmeren 

- Dinsdag 23 oktober: KS jarigen van de maand 

- Donderdag 25 oktober: L3 en L4 gezond ontbijt 

- Vrijdag 26 oktober: Herfstrapport 

- Zaterdag 27 oktober: Diegem voor het goede doel 

- Maandag 29 oktober tot vrijdag 2 november: Herfstvakantie 

 

 

 



 

WAFELVERKOOP 

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 donderdag 4 oktober aan de juf of 
meester van de klas afgegeven (samen met het geld) en op donderdag 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!  

 
TUTTI FRUTTI 

Omdat we de gezondheid van onze kinderen zo belangrijk vinden, bieden we IEDEREEN elke 
woensdag (van 10 oktober tot 29 mei) een lekker stuk fruit aan. De kostprijs van € 7 wordt verrekend 
via de schoolrekening (maximumfactuur). Je hoeft dus niet in te schrijven. 

Opgepast: Wanneer er op woensdag geen school is, krijgen de kinderen op donderdag een stuk fruit. 

 


