
De infoavond rond Bodymap 

was een groot succes.  

We waren zeer blij dat we 

zoveel ouders en collega’s op 

deze boeiende avond moch-

ten verwelkomen.  

Ondertussen zijn we in de kleuterschool actief ge-

start met Bodymap. De kleuters vinden het alvast 

fijn! 
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 Op vrijdag 26 oktober hebben alle kinderen en leerkrachten hun beste beentje voor-

gezet voor het goede doel. Ze stapten voor #AllemaalMensen van 11.11.11. We 

hebben deze dag muzikaal afgesloten. 

 Op woensdag 24 oktober mochten de grootouders van onze kleuters en leerlingen 

van het eerste leerjaar hun oogappels komen bewonderen tijdens het grootouder-

feest. Wat hebben ze ervan genoten! 

 Zondag 14 oktober hebben vele kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten  

onder een stralende herfstzon genoten van de jaarlijkse herfsttocht van het ouderco-

mité. Al wandelend of fietsend trokken ze langs de Gielse wegen. Dankjewel, ouder-

comité, voor deze fijne organisatie. 

 De kindergemeenteraad van Lille is van start gegaan. Thibo De Wit (5A), Thomas 

Daneels (5B), Lies Van Gils (6A) en Vic Smets (6B) zullen onze school vertegen-

woordigen.  

Wij wensen iedereen een fijne 

en deugddoende herfstvakantie! 

 

Met fluo de donkere dagen tegemoet. 

Tijdens de donkere maanden in de herfst en de winter zijn de dagen kort en is het vaak 

nog donker als je kind naar school vertrekt.  

Omdat de veiligheid van onze kinderen ons zeer nauw aan het hart ligt, willen we het be-

lang van fluo nog eens extra benadrukken. Onder het motto “Ik moet gezien worden” wil-

len we iedereen in fluo naar school laten komen in deze dondere maanden. En met ieder-

een bedoelen we zowel fietsers als voetgangers, maar ook zij die de straat moeten over-

steken om in of uit de auto te stappen.  

Laat ons er een goede gewoonte van maken! 

 



 

 

 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

 

 

  1 2 3 4 

5  

Kriebelteam 

 

Begin fluoactie 

6 

Toneel L1 

(Turnhout) 

 

7 8 9 

Naar Ieper: L6 

10 11 

12 13 

Naar Ieper: L3 

 

Zwemmen: L2 + 

L6 

 

Bibactiviteit Lille: 

L4 

14 

Bibactiviteit  

Lille: L5 

15 16 17 18 

19 

Atomiumklas: 

L5A 

 

Bibactiviteit Lille: 

L3 

20 

Atomiumklas: 

L5A 

21 

Bibactiviteit  

Lille: L6 

22 

Atomiumklas: 

L5B 

23 

Atomiumklas: 

L5B 

 

De Gilde op be-

zoek 

24 25 

26 27 

Zwemmen: L2 + 

L3 

 

Bib: L3 + L4 

28 29 

Bib: L2 

30 

ND3 

  

 

 

      

 november 2018 

herfstvakantie 

Noteer alvast in je agenda: kinderfuif & fuif van het oudercomité: 16 maart 2019 


