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Schoolfoto’s
Ook dit schooljaar heeft onze schoolfotograaf de individuele, familie- en klasfoto’s online gezet.
Deze werkwijze heeft als voordeel dat er geen onverkochte foto’s meer zijn en dat verkleint zo
onze afvalberg.
Uw kind krijgt een document van de schoolfotograaf mee naar huis. Dit document verwijst naar de
online-bestelsite, www.vdeonline.com, waarop u de unieke en beveiligde foto-ID kan ingeven die
leidt naar de foto’s van uw kind online. Op de online-bestelsite kan u de individuele en de klasfoto
van uw kind bekijken, bestellen en betalen via de duidelijke richtlijnen op de site zelf. Voor de
bestelling respecteert u wel de aangegeven termijn, vermeld op het document. Vraag uw zoon of
dochter naar het besteldocument.
De foto’s worden na de afsluitdatum centraal op school geleverd. Wij zorgen voor de verdeling
hiervan.
Een schoolfoto blijft een mooie herinnering aan de schooltijd. Aarzel dus niet om een bestelling te
plaatsen. Daarboven kan u vrij de foto-ID delen met familie en vrienden, zodat ook zij een
bestelling kunnen plaatsen.
Indien het niet lukt om zelf een bestelling te plaatsen, mag u altijd hulp komen vragen op het
secretariaat. We helpen u graag verder.

Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Tijdens onze wandelingen door het bos, kwamen we al enkele
paddenstoelen tegen. Het ideale moment om hier wat aandacht aan te besteden in onze klassen.
Natuurlijk oefenen we ook nog voor het grootouderfeest van woensdag. Kijk zeker nog eens op onze
blog om te weten wat je moet meebrengen en/of aandoen.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week houden we met heel de kleuterschool een generale repetitie
voor het grootouderfeest. We werken de laatste dingen af en oefenen ons dansje nog een paar keer.
Op donderdagvoormiddag gaan we naar de boerderij. Gelieve je kleuter ’s morgens laarzen aan te
geven. De schoenen van je kleuter mag je in de laarzenkast in onze hal zetten. Alvast bedankt voor
jullie medewerking. De Beren mogen jullie op woensdag kleurrijke kledij aan te geven. De Muizen
worden woensdag verwacht in een jeansbroek.
* Kikker- & Varkentjesklas: Volgende week hebben we nog veel te doen. De laatste voorbereidingen
voor het grootouderfeest worden getroffen. Nog een beetje oefenen zodat het woensdag een echt
feestje wordt. We feesten ook nog voor onze jarigen van oktober. En zo wandelen we stilaan richting
herfstvakantie.

Lagere school
* 1ste leerjaar: De laatste week voor de herfstvakantie staat er nog heel wat leuks op het programma.
Een herfstwandeling, een gezellige speurtocht en een monsterlijke Halloweennamiddag.
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* 4de leerjaar: We willen graag nog eens de ouders en grootouders bedanken om ons te helpen tijdens
de kooksessie van afgelopen maandag. We hebben veel ideetjes opgedaan en kunnen deze misschien
samen uitproberen met mama of papa tijdens de herfstvakantie! De recepten krijgen jullie nog mee.
Volgende week 22 oktober gaan we zwemmen. Vergeet je zwemgerief niet!
* 4C & 5C: Juf Marie en Juf Kathleen zullen 14 en 15 november 2019 op vormingsdagen in Drongen
gaan. Hierdoor kunnen ’s avonds de reeds aangekondigde oudercontacten op donderdag 14
november niet doorgaan. De oudercontacten zullen dus worden gepland op dinsdag 12 november en
op dinsdag 19 november.

Agenda
* 21 oktober 2019: Geen avondstudie - PV
* 22 oktober 2019: Zwemmen 4de lj.
* 23 oktober 2019: Grootouderfeest KS
* 24 oktober 2019: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 28 oktober – 3 november 2019: Herfstvakantie
* 4 november 2019: Instapdag
* 5 november 2019: Zwemmen 4de lj.
* 8 november 2019: Rapport I

