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Maandkalender oktober 2021 
 

1 Vr - vm: sportdag kleuters  
- ganse dag: sportdag lager 

2 Za  

3 Zo  

4 Ma Facultatieve verlofdag 
Vrijaf voor alle kinderen en leerkrachten 

5 Di DAG VAN DE LEERKRACHT 
-hele dag: mevr. Sofie naar cursus Profs 
- 10.35 uur: jaarthema 
- nm: pedagogische begeleiding op school 
- nm: juf Ann op bijscholing  
- 13.30 uur: toneel voor L3A en L3B in Lokeren 

6 Wo - L3 tot L6 naar bib 
- stage juf Antje in 1A tot 20 oktober 

7 Do -vm: CPBW voor juf Mieke S, Karen en mevr. Sofie 

8 Vr -zwemmen L2 

9 Za  

10 Zo  

11 Ma - vm: Professionele leergemeenschap voor juf Iris en juf 
Marina 
- nm: Professionele leergemeenschap voor juf Els, juf 
Liselotte VD en juf Marina 
- nm: K3A en K3B naar toneel in Lokeren 
- 15 tot 19u: mevr. Sofie naar vergadering 
- 20 uur: vergadering ouderraad 

12 Di -14u toneel voor L1A en L1B in stadsschouwburg St-
Niklaas 
-nm: Juf Caroline DJ op bijscholing 

13 Wo Conferentie 

Vrijaf voor de kinderen. 

14 Do  

15 Vr - zwemmen L2 
- 12.15u: leerlingenparlement 
- nm: EHBO-cursus voor juf Annelies 

16 Za  

17 Zo  

18 Ma - fotograaf op school 
- juf Annelies op bijscholing 

19 Di - fotograaf op school 
- vm: vergadering voor juf Marina, juf Yamina en mevr. 
Sofie 
-nm: pedagogische begeleiding op school 
- 16u: personeelsvergadering (geen studie) 

20 Wo  

21 Do  

22 Vr -zwemmen L2 

23 Za HALLOWEENTOCHT!!! 

24 Zo  

25 Ma -nm: juf Marina op bijscholing 

26 Di - hele dag: mevr. Sofie naar cursus Profs 
- 10.30 uur: toneel voor L5A en L5B in Lokeren 

27 Wo - generale repetitie grootouderfeest 

28 Do - hele dag: juf Marina op bijscholing 
- nm: grootouderfeest voor de grootouders van K1A –K1B 
– K1C -L6A en L6B (deel 1) 

29 Vr - zwemmen L2 
- vm: mevr. Sofie naar vergadering 
- nm: grootouderfeest voor de grootouders van K1A –K1B 
– K1C - L6A en L6B (deel 2) 
- herfstrapport 

30 Za Start herfstvakantie tot en met zondag 5 november 

31 Zo  
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Goed om weten 

-Op 1 oktober is het sportdag. Jullie hebben al een brief meegekregen 
waarop alle praktische info staat. 

-Op 5 oktober is het ‘dag van de leerkracht’. Een dag waarop jullie ‘dank je 
wel’ kunnen zeggen aan alle juffen en meesters voor hun inzet voor jullie 
kinderen. 

-Ouderraadnieuws: -Op 11 oktober om 20u is het de eerste 
vergadering van de ouderraad. Iedereen is 
welkom! 

-Op 23 oktober is het Halloweentocht! Meer info 
krijgen jullie nog via jullie kinderen. 

-Op 18 en 19 oktober komt de fotograaf op school. Oefenen jullie je mooiste 
glimlach tegen dan? 

-Op 28 en 29 oktober is het grootouderfeest voor onze eerste kleuterklassen 
en 6de leerjaren. We splitsen het vanaf dit jaar op in 2 dagen. Dan hebben we 
wat meer ruimte om te zitten en kan alles veiliger verlopen. 

-Van na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie bieden we opnieuw soep 
aan in de eetzaal. Meer info volgt nog. 

-Mogen we vragen aan de ouders van de kleuters om zeker het kenteken op 
de brooddoos te kleven? Zo herkent je kleuter snel zijn/haar brooddoos. Ook 
het klaarzetten van de brooddozen verloopt dan iets gemakkelijker. 

-Voor de kinderen van de lagere school zijn er nog steeds balletjes te koop bij 
meester Luc. Dit voor 1.50 euro per stuk. Elke klas krijgt ook een klasbal van de 
school. 

-We zien dat er meer en meer kleuters Pokémonkaarten meebrengen. We 
spraken af dat het op vrijdag Pokémondag is en dat de kleuters ze enkel dan 
mogen meebrengen. Houden jullie hier rekening mee a.u.b.? 



 
 


