
 Ook dit jaar zetten we elke maand een sociale vaardigheid in de kijker. Voor   

oktober is dat: Het beste afval is geen afval. Geven jullie hier thuis ook de nodi-

ge aandacht aan? 

 Gisteren vond in de Lilse Bergen de jaarlijkse veldloop plaats. Alle scholen van 

de gemeente Lille namen daar aan deel. Omdat meedoen al een hele prestatie 

is, kregen alle kinderen een medaille. Een proficiat aan de winnaars en aan alle 

deelnemers. Ook van harte dank aan de ouders van onze school die een handje 

kwamen helpen. Merci! 

 Op donderdag 10 oktober start ons fruitproject ‘Oog voor lekkers’. Enkele bereid-

willige ouders, grootouders en sympathisanten zullen weer elke week paraat 

staan om het fruit te wassen, schillen, snijden en naar de klassen te brengen.   

Ze zullen door onze kinderen weer met open armen ontvangen worden. Wat fijn 

dat zij dat weer willen doen! 

 Binnenkort gaat in onze school de leerlingenraad weer van start. Verkozenen uit 

het vierde, vijfde en zesde leerjaar gaan hierin zetelen. Nadat de verkiezingen 

achter de rug zijn, zullen jullie meer van hen vernemen! 

Bedankt voor jullie bereidwillige medewerking! 

De eerste maand... 
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… van het schooljaar is reeds voorbij. 

De routine zit er al in en we draaien weer op volle toeren. 

 

… hebben we Happy Birthday gezongen voor:  

Arthur Van de Water, Anne-Catherine Vogelezang, Sem Van Baelen, 

Norah Vanoystaeyen, Lenn Geluykens, Valentine Lambrechts, Miena Van 

Utrecht, Diana Haidau, Milan De Clerck, Finn Van Otten, Paul Perrier, 

Matthieu Lambrechts, Flor Selaj, Lasse Van de Mierop, Nina Corneillie, Yvonne        

Vervoort-Tuyizere, Safia El Mallahi, Rosalie Van Peel, Sam Bisschops, Mathias Diels, 

Laurens Van der Eycken, Viktor Diels, Thibault Van den Ouwelant, Lenne Van den   

Sande, Wout Vueghs, Marouan Chihab, Marie Peeters, Zoë De Keuster, Lyno Helsen, 

Matteo Bellens, juf Shana, juf Els V.P., juf Joke, juf Stef. Proficiat aan alle jarigen! 

 

Als jaarthema kozen we dit schooljaar: Dol op de wereldbol! 

Op 4 oktober (lagere school) en op 7 oktober (kleuterschool)  

is het onze jaarlijkse startdag van het jaarthema. 

 



Schoolreizen: 
We geven nog graag enkele belangrijke data mee, die bij het begin van het schooljaar nog niet bekend waren.       

Indien hier nog iets wijzigt, zullen we dit laten weten.   

Schoolreizen: 

KS: 16 juni 2020     L1:       L2: 25 mei 2020 

Tweede graad:     L5:      L6: 

Aandacht voor: 
 Van bepaalde ziekenfondsen krijgen ouders een deel van de kosten voor schoolactiviteiten terugbetaald. Het 

is voldoende dat je daar een document voor invult en op school laat afstempelen en handtekenen. Mogen wij 

wel vragen om dit formulier al volledig in te vullen vooraleer je het naar school meegeeft: naam van het kind -

activiteit - datum - prijs. Alvast bedankt om dit te willen doen! 

 Mogen we ook vragen om het schoolpaadje na schooltijd vrij te houden voor de kinderen en hen bij het begin 

of het einde van het paadje op te wachten. Op die manier is er een vlotte doorgang voor de kinderen om de 

school te verlaten. 

 Na controle en hercontrole van het kriebelteam blijven de luizen in sommige klassen nog aanwezig. Daarom 

vragen we de hoofdharen van je kind regelmatig te controleren op luizen. Je kunt luizen het best opsporen 

met de nat-kam-test. Een test die bij de wekelijkse wasbeurt kan toegepast worden. Enkel als we allen samen-

werken, kunnen we de luis uit de school bannen. Verwittig altijd de school of het CLB wanneer je luizen hebt 

gevonden bij je kind. 

 Op donderdag 3 oktober organiseren we een aangekondigde fietscontrole voor onze lagere schoolkinderen. 

Een fietscontrole op school is een moment waarop de belangrijkste onderdelen van de fiets nagekeken wor-

den door de politie. Specifieke aandacht gaat uit naar die fietsonderdelen die in directe relatie staan tot de 

fietsveiligheid: de reflectoren, de verlichting, de bel en de remmen. Een degelijk onder-

houden en veilige fiets zorgt ervoor dat de fietser goed zichtbaar is in het verkeer én   

actief kan participeren aan de situatie rondom zich. Een fietscontrole heeft op die manier 

een sensibiliserende rol. Geven jullie hier de nodige aandacht voor?  

 Niet alleen een veilige fiets is belangrijk maar ook fietsvaardigheid. We ondervinden 

steeds vaker dat kinderen onzeker zijn op hun fiets of bruggen niet goed kunnen inschatten. Aangezien er 

schooluitstappen gebeuren met de fiets, zouden we een oproep willen doen om regelmatig eens met je zoon 

of dochter een fietstocht te gaan maken. Hierdoor leren ze de nodige gevaren kennen, maar zo leren ze ook 

om zich vlot te bewegen in het verkeer.   

 Op zondag 13 oktober vindt de jaarlijkse herfstwandeling van ons oudercomité weer plaats. Trommel al je 

vrienden en familie op en geniet van een mooie kleine/grote wandeling of een gezellige fietstocht doorheen 

Gierle. Er wordt opnieuw een fotozoektocht en een interactief pad voor onze jongere wandelaartjes voorzien. 

De tocht kan aangevat worden tussen 9u en 10u30. De inschrijvingsbrief is verzonden via mail, dus inschrijven 

maar!  

 

 



 

 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

 

 

1 

Zwemmen: L2 + 

L3  

 

Rollebolle: K2 

+K3  

2 

Voorstelling goe-

de doel: feest-

varken KS 

3 

Fietscontrole: LS  

Voorstelling 

goed doel: 

feestvarken vzw 

LS 

4 

Start jaarthema: 

LS (VM) 

 

Kabouterberg: K2 

 

Natuurpunt: L5 

(NM) 

5 6 

7 

Bosklassen: L4 

 

Start jaarthema: 

KS 

8 

Bosklassen: L4 

9 

Bosklassen: L4 

10 

Start: fruit op 

school 

Bokes met choco 

11 

Pedagogische 

studiedag: vrijaf 

voor de kinderen 

12 13 

Herfstwandeling 

oudercomité 

14 

 

15 

Zwemmen: L2 + 

L3 

 

De Warande: L4 

16 17 

Hercontrole 

fiets: LS 

18 

Dag van de 

jeugdbeweging 

19 20 

21 

Bib activiteit  

Lille: K3 

22 

Bib activiteit 

Lille: L1 

23 

Grootouder-

feest: KS 

 

Voetbal 4 tegen 

4: L5 + L6 (NM) 

24 

Kijkmoment: K1 

 

Bib activiteit 

Lille: L2 

25 

Doelenrapport: 

L1-L6 

 

Stappen voor het 

goede doel: 

feestvarken vzw 

KS + LS 

 

ND 2 

26 

Herfstvakantie 

vanaf 26 oktober 

t/m 3 november 

27 

28 29 30 31    

 

 

      

 Oktober 2019  


