
Fijne vakantie! 

Twee maanden school zijn reeds voorbij! Er is hard gewerkt, gespeeld  

en we hebben weer veel bijgeleerd. Nu is het weer even tijd om de bat-

terijen weer op te laden! Geniet ervan! En vooral … hou jullie gezond! 

 

Oudercontact 

Op donderdag 18 november nodi-

gen wij jullie uit op het oudercon-

tact.  Voor de  kleuterschool geven 

wij op voorhand onze Babbelboom 

mee. Deze dien je thuis op voor-

hand in te vullen en terug te bezor-

gen aan de juf. De rapporten van de 

lagere school zullen tijdens de 

herfstvakantie open gezet worden 

(vanaf vrijdag 29/10 16u t.e.m.  zondag 7 /11). Tijdens het  oudercontact 

bespreken wij de evolutie, werkhouding, sociale vaardigheden, … van je 

kind in de klas.  

Zeker inschrijven via ‘oudercontact’ op smartschool! Je kan via die weg 

dan een afspraak kiezen. Dit kan vanaf 8 november. Tijdens het ouder-

contact dragen we met z’n allen een mondmasker en zullen de banken 

ontsmet worden tussen de gesprekken.  

 

Een vraag of bezorgdheid? 

Heb je een vraag of bezorgdheid over je kind? Spreek dan zeker eerst 

de klasleerkracht aan! Indien er verder opvolging of begeleiding nodig 

is, zal ook de zorgjuf of zorgcoördinator mee voor de nodige begelei-

ding zorgen. 
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Enkele dankwoordjes... 

  Dankjewel aan  de papa van Doraisha, Daraihmi 

en Jheroni! Hij maakte voor onze kleuterschool een 

prachtige Bollenboom!  

 

 Dankjewel aan de OR voor de leuke Riki-boeken 

en de fijne verrassing voor ons schoolteam op de Dag 

van de leerkracht! 

 

 Dankjewel voor alle kiwistickers! 4LO heeft stickers 

verzameld voor 20 kiwiballen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

GEEN school  

Niet vergeten! De eerste week na de vakantie is een korte 

week! Er is GEEN school op woensdag, donderdag en vrij-

dag (10-11-12 november)! 

Op woensdag 10 november zit het schoolteam samen 

tijdens de pedagogische studiedag.  Op donderdag 11 

november is het Wapenstilstand en vrijdag 12 november 

staat er een facultatieve verlofdag. 

 

Gezocht 

We zijn in onze kleuterschool op zoek naar: 

 de reservekledij van de school.  Graag dit terug bezorgen a.u.b. We zitten stilaan 

door onze voorraad door. Zo kunnen we onze kinderen geen reservekledij meer 

aandoen na een ‘ongelukje’.  

 lange broeken voor kleuters. Heb je thuis nog lange broeken die niet meer ge-

dragen worden, liefst  joggingbroeken (ook grotere maten)? Wij kunnen dit als re-

servekledij zeker nog gebruiken! Dankjewel alvast! 
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Koeken in de kleuterschool 

De resultaten van onze ‘koekenpoll’ bevestigen dat het  een moeilijke beslissing is. Er is namelijk een 

grote verdeeldheid. We hebben 60 antwoorden binnen, waarvan 51.7% kiest voor wel koeken van de 

school en 48.3% kiest voor geen koeken van de school. Als we dan per klasgroep even verder kijken, 

zien we bij onze allerkleinste dat de antwoorden bijna gelijk zijn (7 wel koeken – 6 geen koeken). Bij on-

ze 2de kleutergroep is er een meerderheid die geen koeken wenst (8 wel koeken – 14 geen koeken). In 

de 3de kleutergroep kiezen de ouders dan in een meerderheid 

voor wel koeken. (16 wel koeken en 9 geen koeken). We dienen 

hier  als school dus best zelf een knoop in  door te hakken. Ge-

steund door deze verdeeldheid, komen we terug op onze eerste 

visie, zijnde meer tijd in andere belangrijke doelen kunnen inves-

teren en willen we verder onze kaart van gezonde school trekken 

en onze kinderen in de namiddag enkel water aanbieden.  In de 

opvang zullen ze de mogelijkheid krijgen om een zelf meege-

bracht vieruurtje te nuttigen als ze honger hebben. Wij danken 

jullie voor jullie deelname en begrip! 

 

Kleuters ophalen 

De bel van onze kleuterschool gaat voortaan 5 minuutjes vroeger, dan die van de la-

gere school. Dit om ouders van kinderen op beide vestigingen de kans te geven om 

tijdig in de lagere school te zijn.  Ouders, die enkel kleuters hebben, kunnen gerust 

15.15u aanhouden. Zo komt er ook een spreiding in het ophalen en is het verkeer aan 

de schoolpoort misschien ook wat rustiger.  Dus heb je een kind in de KS en LS, dan 

kom je tegen 15.10u. Heb je enkel een kleuter dan kom  je gerust tegen 15.15u.  

 

Fluohesjes! 

Donkere dagen op komst! Vergeet dus zeker het fluohesje 

niet aan te doen! We zijn zoveel meer zichtbaar in het ver-

keer als het fluohesje aan is! 
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Heen en weer naar school - LS 

 PARKEREN 

We stellen vast dat er regelmatig auto’s parkeren op het midden van het dorpsplein. Dit is ech-

ter geen parking. Daarom willen we vragen om steeds de voorziene parkeerplaatsen te voor-

zien, die de ingang hebben langs de frituur. Onze rij van kinderen kan op die manier ook veili-

ger passeren en worden dan niet gehinderd door vertrekkende auto’s over het plein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AANKOMST 

We merken dat meer en meer kinderen voor 8.30u aanwezig zijn in de lagere 

school. Er staat elke morgen rond 8.25u u een leerkracht aan de overzet. Vaak zijn 

er dan reeds kinderen die overgestoken zijn.  Gelieve vanaf 8.30u in de school aan 

te komen. Ben je vroeger? Dan dien je naar de opvang te gaan! De kinderen zijn 

niet verzekerd voor eventuele ongevallen als ze vroeger in school aanwezig zijn. 

 

 

Nieuws vanuit het schoolteam 

Juf Gladys (1LO) heeft verlenging van ziekteverlof tot aan de kerstvakantie. 

Meester Peter zal deze vervanging verder zetten. We wensen juf Gladys heel 

veel beterschap! 

 

Halloween in onze school 

De kinderen van de lagere school mogen verkleed naar school komen op vrijdag 

29/10. Onze kleuters komen niet verkleed naar school. Zij mogen in herfstkleuren 

naar school komen. Dit is echter allemaal geen verplichting! Onze kinderen moeten 

zich goed voelen in wat ze aan hebben.  
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Koekendozen zijn op zoek naar hun baasjes 

 De verzameling van de verloren koekendozen van 

de lagere school wordt steeds groter! Graag naam 

op elk doosje zetten a.u.b. Hieronder vind je een 

foto terug van de koekendozen. Ze zullen op vrij-

dag 29/10 nog eens een keertje buiten de poort 

worden gezet, zodat ze terug naar de juiste eige-

naar kunnen.  

 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 

Dankjewel voor jullie bestellingen van onze kalenders! Ze zijn momen-

teel in de maak.   

 

Herdenking Wapenstilstand 

Op 11 november omstreeks 15u gaat er een herdenking door in de kerk 

van Zammel. Onze kinderen van de lagere school hebben een knutsel-

werk gemaakt om bij de herdenkingsplaats te leggen. Iedereen is van 

harte welkom! 

 

Voorleesweek komt eraan! 

Tijdens de week van  20-28 november wordt er nog eens extra voorgelezen in  alle klassen! Ook 

onze kinderen zelf gaan voorlezen.  5+6LO leest voor in de KS, 4LO leest voor bij 2LO en 3LO leest 

voor in 1LO. In de lagere school wordt de week gestart met een voorleesmoment waar de kin-

deren op voorhand mogen kiezen naar welk verhaal ze gaan luisteren. Tijdens het  onder de boom 

moment worden de boeken/verhalen gepromoot.  Er zal voorgelezen op de gekste plaatsen. Ook 

voor thuis worden er verhaaltjes mee naar huis gegeven om voor te lezen.  Dus zeker ook thuis 

gezellig voorlezen! 

Namens schoolteam 

SBS De Bollenboom 

Els Gilis, directie 
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In de lagere school 
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maandag 25   

dinsdag 26 1-2LO de Werft Oma, mag ik mijn pop terug –  

3-4LO zwemmen 

woensdag 27  

donderdag 28 5-6LO zwemmen 

vrijdag 29 Halloween in LS - Heksentocht in KS -  

Rapport wordt open gezet op smartschool om 16u 

zaterdag 30 HERFSTVAKANTIE 

zondag 31   



maandag 1 Start herfstvakantie 

dinsdag 2   

woensdag 3   

donderdag 4   

vrijdag 5   

zaterdag 6   

zondag 7 Einde herfstvakantie—rapport wordt gesloten 

maandag 8  Inschrijven oudercontact- 1LO: Medisch onderzoek 

dinsdag 9 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 10 Pedagogische studiedag—geen school—geen opvang 

- MOEV Unihockey 5+6LO 

donderdag 11 Wapenstilstand vrijaf   - 15u: herdenking kerk  

vrijdag 12 Lokale vrije dag 

zaterdag 13   

zondag 14   

maandag 15  Laatste dag inschrijven oudercontact 

dinsdag 16 5-6LO De werft Nautilus – 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 17   

donderdag 18 Oudercontact 

vrijdag 19  Leerlingenraad—LS: Onder de boom 

zaterdag 20   

zondag 21   

maandag 22 Instapklas + 1KO: De Werft Concert Magiq–  

Voorleesweek van start! - 19.30u: Ouderraad 

dinsdag 23 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 24   

donderdag 25   

vrijdag 26   

zaterdag 27  

zondag 28   

maandag 29   

dinsdag 30 3KO-1-2LO zwemmen 



woensdag 1   

donderdag 2 5+6LO Musical Daens 

vrijdag 3  LS: Onder de boom 

zaterdag 4   

zondag 5   

maandag 6 1-2LO De Werft ook de Sint steekt zijn vinger in de 

lucht 

dinsdag 7 3KO-1-2LO zwemmen—LS: Wieltjes –en speldag 

woensdag 8   

donderdag 9   

vrijdag 10   

zaterdag 11   

zondag 12   

maandag 13   

dinsdag 14 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 15   

donderdag 16   

vrijdag 17  Leerlingenraad— 

KS: Openklasmoment instapklas 

zaterdag 18   

zondag 19   

maandag 20   

dinsdag 21 3KO-1-2LO zwemmen 

woensdag 22   

donderdag 23  5LO: Lego Mindstorms 

vrijdag 24  School sluit om 12.20u! - geen opvang na school 

zaterdag 25   

zondag 26   

maandag 27 Start kerstvakantie 

dinsdag 28   

woensdag 29   

donderdag 30   

vrijdag 31   


