
 

Schoolbib geopend! 

 

Nieuws vanuit het team 

Elke dag dikke truiendag! 

• Juf Fé is op moederschapsbescherming en wordt vervangen door 

juf Inge Biesemans. Zij kent de kinderen en de school reeds. 

• Inge wordt op haar beurt vervangen door kinderverzorgster juf Da-

niëlle en  juf Mireille.  Juf Elvira heeft nog verlenging van ziektever-

lof t.e.m. 16 oktober. 

• Juf Carine (opvang) is momenteel afwezig t.e.m. maandag 3/10. Ze 

zal vanaf 21/10 ook een week voor en na de herfstvakantie afwezig 

zijn en zal vervangen worden door  juf Anja (reserve opvangbege-

leidster vanuit de stad) en door juf Elvira. 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

2/2022-2023 

Wij zijn trots jullie onze schoolbib te mogen voorstellen! Op woensdag 

7 september hebben we het officieel geopend. De kinderen van de la-

gere school kunnen om de 2 weken hun boeken wisselen en mee naar 

huis nemen om te lezen. Onze kleuters gaan met de juf op bibbezoek 

om voorgelezen te worden. We wensen onze kinderen heel veel lees-

plezier toe! 

Indien jullie nog boeken hebben, die niet meer gelezen worden, maar 

nog wel van goede kwaliteit zijn, kunnen we die zeker ook nog wel ge-

bruiken. De boeken dienen nog wel gelabeld te worden en voorzien te 

worden van een barcode. Daarom vragen we om de boeken  binnen te 

brengen voor de herfstvakantie. Nadien kunnen we ze niet meer ver-

werken. Alvast heel erg bedankt! 

Ook wij krijgen te maken met de hoge energiekosten en dienen ons 

steentje bij te dragen . Daarom zal de verwarming voortaan maar tot 19° 

komen. Zorg dus dat je kind tijdens de (komende) koude maanden zeker 

warm genoeg is aangekleed!  



Op dinsdag 4 oktober is het Werelddierendag. Op deze dag om 

14.30u mogen de kinderen van de lagere school hun dier mee naar 

school brengen. Dan organiseren we een heuse dierententoonstel-

ling op de speelplaats.  

Ook onze kleuters mogen hun dier meebrengen, als ze dat graag 

doen. Maar daar nemen we graag een hele week de tijd voor, om 

met het dier naar de klas te komen. Breng je graag een dier mee 

naar de klas? Geef dan maar een seintje aan de juf! Dan bekijken 

we samen wanneer dit het beste past. 

Klanken uit de zorgwerking - juf Griet vertelt … 

 

Geen school op ... 

 

Nieuws uit 4LO 

Wij zamelen kiwistickers in! In ruil daarvoor krijgen wij gratis 

kiwiballen voor de ganse school! Dankjewel voor jullie hulp! 

4 oktober dierendag 

 Vanaf 10 okt zal voor alle kleuters van 3KO de KOALA-toets worden af-

genomen. De ouders krijgen hiervoor nog een brief met meer info toe-

gestuurd. 

 Begin oktober is er een MDO gepland voor de lagere school hier worden 

de leerlingen besproken, indien we ons zorgen maken over de ontwikke-

ling of we merken op dat het leren of welbevinden van de leerling niet 

voldoende hoog scoort nemen we contact met jullie op. 

 1 keer per week krijgt er telkens een klas een uurtje relaxatie, hier leren 

de kinderen aan de hand van yoga, mindfulness, massage, ademhalings-

technieken, ... op een speelse manier tot rust komen. 

 De nieuwe schoolbib is een succes! De kinderen vinden er leuke boekjes. 

 2de tot 5de leerjaar doet aan tandemlezen, waarbij 1 leerling de tutor is 

en de andere leerling vooral het technisch lezen oefent. Dit doen ze in 

leuke boekjes aangepast aan het niveau van de lezer. Het 6de leerjaar 

leest voor aan eerste leerjaar.  

 In het tweede, derde en vierde leerjaar zijn leesgroepjes opgestart, deze 

leerlingen krijgen 1 keer per week extra inoefening. Ze mogen hun boek-

je dan mee naar huis nemen, zodat ze elke dag het lezen verder kunnen 

inoefenen. 

De pedagogische studiedag van dit schooljaar zijn: 

Vrijdag 23 september 

Woensdag 12 oktober 

Vrijdag 3 februari  Vrijdag 10 februari  

Hieronder vind je extra de vakantiedagen van dit schooljaar op een rijtje: 

Maandag 3 oktober 

Woensdag 15 maart 

Woensdag 17 mei 

Op die dagen is de school gesloten en zal er geen opvang zijn. 



Halloween/herfstfeest 

 Wanneer? 

Op vrijdag 28 oktober  

 Kleuterschool: Herfst/kabouterfeest 

Onze kleuters mogen verkleed in de herfstkleuren of als kabouter naar school 

komen. Ze gaan die dag in de wereld van de kabouters en de herfst terecht ko-

men! 

 Lagere school: Halloween 

Onze kinderen van de lagere school mogen verkleed in thema van Halloween 

naar school komen. In de namiddag staan er leuke Halloweenactiviteiten op het 

programma! 

 Verkleden 

Verkleden is echter geen verplichting. Kinderen, die zich liever niet verkleden, 

hoeven dit zeker niet te doen.  Je hoeft er ook zeker niets voor aan te kopen! Met 

oude kledij kan je al leuke dingen maken. 

Eerste factuur komt eraan! 

Het eerste schoolfactuur komt eraan. Heb je het financieel moeilijk? 

Aarzel dan niet om ons of het Sociaal Huis te contacteren! We kunnen 

dan samen op zoek gaan naar een oplossing. In bijlage vind je meer 

info over het Sociaal Huis. 

Blij nieuws! 

Wij wensen volgende kinderen en hun familie een dikke proficiat bij 

de geboorte van hun broertje/zoontje: 

 Wannes (5LO) 

 Mohammed (3LO) en Demaha ((2KO) 

Grootoudersfeest 

Op woensdag 19 oktober nodigen wij de grootouders van onze kleuters uit op 

ons grootoudersfeest! De deuren van de parochiezaal gaan open omstreeks 

9.30u en we gaan van start om 10.00u. Het einde is voorzien om 11.30u. Onze 

kleuters gaan na het feest mee naar school en kunnen vanaf 12.15u opgehaald 

worden. Wil je graag een handje komen toesteken op dat moment? Stuur dan 

snel een mail naar ouderraadzammel@gmail.com! Kan je niet komen helpen, 

maar wil je toch iets bijdragen? Wij zijn op zoek naar thermossen om koffie in 

te schenken . Heb je dit thuis en kan je dit even missen voor die dag? Geef dan  

zeker een seintje aan de juf(fen)! Vergeet er zeker geen naam op te zetten! 



Communicatie 

Zit je met een vraag? Aarzel dan zeker niet om ons aan te spreken!  Wil je 

liever een afspraak maken? Dat kan ook! Graag dan een berichtje via 

smartschool versturen naar de leerkracht. 

Er wordt veel info gegeven via smartschool. Zo wordt de nieuwsbrief, uit-

nodigingen voor oudercontact, info allerlei, … via smartschool verstuurd. 

Zeker zorgen dat je alles goed gelezen hebt a.u.b.! 

Naast het rechtstreekse ’live’ contact, ‘connecteren’ we via smartschool 

dus ook met elkaar. Maar bij connecteren, hoort ook het recht op decon-

nectie.  Daarom geven we hieronder enkele afspraken mee: 

 Digitale communicatie verloopt enkel via smartschool 

 Agenda van de kinderen van de LS ook steeds goed opvolgen 

 Graag de nieuwsbrief aandachtig doorlezen  

 Mails via smartschool worden in de mate van het mogelijke binnen 

de 24u beantwoord.  

Samen maken we werk van deconnectie, zodat we er elke dag weer kun-

nen staan voor onze kinderen! Dankjewel daarvoor!  

Ouderraadnieuws - lekker chocolade verwenpakket te koop! 

Onze ouderraad organiseert een lekkere chocoladeverkoop! Dinsdag 

4 oktober krijgen jullie hiervoor een brief mee naar huis. Zeker goed 

lezen om het lekkere verwenpakket te kunnen bestellen! Bestellen 

kan t.e.m. 12oktober. Dankjewel! 

Namens het schoolteam  

SBS De Bollenboom 

Els Gilis 

directie 

Infoavond 1LO 

De infoavond van 1LO gaat door op dinsdag 4 oktober 

omstreeks 18u. Van harte welkom aan alle ouders van de 

kinderen van 1LO! 

Digitaal herfstrapport 

Op vrijdag 28 oktober wordt het rapport van de kinderen van de lagere school open gezet 

vanaf 16u. Dit blijft de hele vakantie open staan. Op donderdag 17 november worden jullie 

allemaal uitgenodigd voor het oudercontact. Inschrijven voor dit oudercontact via de ouder-

contactmodule van smartschool van 7/11 - 9u tot 13/11 -  22u. 



 

zaterdag 1   

zondag 2   

maandag 3 facultatieve verlofdag—geen school 

dinsdag 4 

 3-4-5-6LO zwemmen—14.30u Dierententoonstelling LS - start ver-

koop verwenpakket chocolade ouderraad - LS: middag: wieltjesdag - 

1LO: infoavond 18u 

woensdag 5 

 L1-L2-L3 Korfbalinstuif nm MOEV - dag van de leerkracht 

Juf Magali en Griet: navorming opleiding coach weerbaarheid bij kin-

deren—niet aanwezig in school 

donderdag 6 

 Juf Magali en Griet: navorming opleiding coach weerbaarheid bij kin-

deren—niet aanwezig in school 

vrijdag 7 

 Juf Magali en Griet: navorming opleiding coach weerbaarheid bij kin-

deren—niet aanwezig in school 

zaterdag 8   

zondag 9   

maandag 10   

dinsdag 11  3-4-5-6LO zwemmen - MDO (klassenraad) LS 

woensdag 12 

 Pedagogische studiedag – GEEN school -   

L3L4 L5 L6 nm MOEV voetbal 4x4 - einde verkoop verwenpakket cho-

colade ouderraad 

donderdag 13   

vrijdag 14   

zaterdag 15   

zondag 16   

maandag 17   

dinsdag 18  3-4-5-6LO zwemmen 

woensdag 19  Grootouderfeest KS 

donderdag 20  Juf Els L, Els G en Griet: studiedag—niet aanwezig in school 

vrijdag 21   

zaterdag 22   

zondag 23   

maandag 24  Circusanimatie door circus Piccolini voor LS 

dinsdag 25  3-4-5-6LO zwemmen 

woensdag 26  

donderdag 27   

vrijdag 28 

 Halloween-herfst/kabouterdag - Rapport wordt open gezet op 

smartschool om 16u 

zaterdag 29   

zondag 30   

maandag 31 herfstvakantie 



 

dinsdag 1 herfstvakantie 

woensdag 2  

donderdag 3  

vrijdag 4  

zaterdag 5   

zondag 6  Rapporten sluiten om 22u 

maandag 7  Inschrijven oudercontact vanaf 9u 

dinsdag 8  1-2LO zwemmen 3-4LO sport Axion 

woensdag 9   

donderdag 10   

vrijdag 11 Wapenstilstand, vrije dag 

zaterdag 12   

zondag 13  Einde inschrijvingen oudercontact 22u 

maandag 14   

dinsdag 15  1-2LO zwemmen - MDO(klassenraad) KS 

woensdag 16   

donderdag 17  oudercontact 

vrijdag 18   

zaterdag 19   

zondag 20   

maandag 21  3456LO auteurslezing 

dinsdag 22  1-2LO zwemmen 

woensdag 23   

donderdag 24   

vrijdag 25  3KO zwemmen 

zaterdag 26   

zondag 27   

maandag 28   

dinsdag 29 

 1-2LO zwemmen  - 5LO+6LO Tavern Michelle CC - Circusanimatie Piccolini (3-

6LO) 

woensdag 30   


