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MAANDKALENDER SEPTEMBER 2020 

 

 
1 Di -De eerste schooldag! Welkom allemaal! 

2 Wo  

3 Do  

4 Vr - zwemmen L2 

5 Za  

6 Zo  

7 Ma -eerste keer studie vandaag 

8 Di  

9 Wo - L4 op bosklassen tot en met vrijdag 11 september 

10 Do  

11 Vr - zwemmen L2 

12 Za  

13 Zo  

14 Ma - vm: meester Luc en juf Marina naar bijscholing 

15 Di - hele dag: mevr. Sofie naar cursus Profs 

16 Wo - vm: juf Nele op bijscholing 

17 Do - 9.30 uur: L1: wordt voor 1 dag schilder 

- personeelsvergadering: geen studie 

18 Vr - strapdag 

- zwemmen L2 

- nm: mevr. Sofie naar vergadering 

19 Za  

20 Zo  

21 Ma - vm: meester Luc en mevr. Sofie Teams-vergadering i.v.m. stages 

-15.30u: turn t-shirtverkoop (2dehands en nieuw) 

22 Di  

23 Wo - 12.15u tot 13u: turn t-shirtverkoop (2dehands en nieuw) 

- nm: scholenveldloop 

24 Do - 16u: juf Mieke S en mevr. Sofie naar vergadering 

25 Vr  - zwemmen L2 

26 Za  

27 Zo Vormsel (uitgesteld van vorig schooljaar) 

28 Ma Facultatieve verlofdag: vrijaf voor alle kinderen 

29 Di -vm: Mevr. Sofie naar cursus Profs 

30 Wo -vm: juf Mieke VB, juf Caroline DJ en juf Yamina op bijscholing 

Goed om weten: 
- Dit jaar is ons jaarthema: Lezen is dromen met je ogen open! 

We gaan een heel jaar werken rond boeken en lezen. 

De bedoeling is dat alle kinderen besmet geraken met het leesvirus!  

De leerkrachten maakten op de speelplaats een echte leeshut, een 

gezellig hoekje waar kinderen kunnen lezen. Heb je nog kussens liggen 

die je niet meer gebruikt, dan mag je die op school afgeven. Dat maakt 

het net nog een beetje gezelliger! 

 

-De organisatie van de infoavonden verloopt dit jaar anders dan 

anders. Jullie krijgen een brief mee waarin alles uitgelegd wordt. 

De klasleerkracht deelt jullie tijdig mee hoe en wanneer alles zal 

verlopen. Dit zal dus afwijken van de oorspronkelijke data die 

meegedeeld waren via het welkomboekje. Vandaar dat er ook geen data 

ingevuld staan op deze kalender.  

 

- Dit jaar start de ouderraad en de MOS-werkgroep met een actie om 

gebruikte turn t-shirts in te zamelen en terug te verkopen. 

De brief hiervoor krijg je deze week. 

De verkoop gaat door op maandag 21/09/2020 en op woensdag 

23/09/2020. Dan worden ook nieuwe t-shirts verkocht aan de poort. 

Wie na deze actie toch nog een nieuwe turn t-shirt wil aankopen, kan 

dit niet meer in het secretariaat ( Corona ), maar via een omslag met 

gepast geld erin en de maat erop te vermelden. 

De turnbroekjes zijn vanaf deze week wel al te verkrijgen en te 

bestellen via gepast geld mee te geven in een omslag met je kind. 
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Er zijn meisjesbroeken en jongensbroeken te verkrijgen tegen 4 euro 

per stuk. 

De turnzakken krijgen alle kinderen in de 3de kleuterklas en deze 

schuift mee door naar het lager. Nieuwe kinderen krijgen een turnzak 

gratis. Indien je turnzak kapot is, dan kan je eveneens een nieuwe 

kopen via een omslag die je meegeeft met je kind ( 5 euro ) 

 

- Fietsers gaan altijd begeleid naar huis. Leerlingen die te voet gaan en 

alleen naar huis mogen, vullen daarvoor een briefje in en krijgen een 

speciaal pasje. 

 

- Elke donderdag is het fruitdag op school. We vragen je dan ook om 

die dag enkel fruit mee te geven als tussendoortje. 

 

- In de eetzaal wordt er enkel water (plat of bruis) en melk gedronken. 

Dit kadert in het gezondheidsbeleid van de school. Het staat ook 

vermeld in ons schoolreglement. Er kan water of melk verkregen 

worden in de eetzaal (abonnement met drank of een tienbeurtenkaart) 

of je kan je kind(eren) een drinkbus met water meegeven. Als MOS-

school vragen we om geen petflesjes of brikjes mee te geven. We 

promoten graag het gebruik van drinkbussen met water (GEEN andere 

dranken in de drinkbus).  

 

-Jassen, mutsen, truien, … waarin een naam staat, kunnen we bij verlies 

terugbezorgen aan de eigenaar. Naai best naamlabeltjes in de kledij 

van je kind. 

 

-Brooddozen, drinkbussen en koekjesdozen waarop een naam staat, 

vinden hun ‘baasje’ ook snel terug. 

 

-We werken in de school met bodymap. We willen, via bewegen, de 

hersenen stimuleren en ontwikkelen en op die manier het leren positief 

beïnvloeden. Dit is immers belangrijk voor ieders ontwikkeling.  

Elke maand geven we jullie, via de voorpagina van de maandkalender, 

enkele bodymap-oefeningen mee die je thuis, met jouw kind(eren) kan 

proberen. 

Interessant voor de jongere kinderen maar soms ook nog tof voor wie 

al wat groter is!  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


