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In deze editie van de nieuwsbrief blikken we terug op een ‘tevreden’ start van het schooljaar. In alle klassen werd de voorbi je maand september 

ingezet op verbinding en groepsvorming. Het waren onze ‘gouden weken’ om verder het schooljaar op te bouwen.  We blikken ook tevreden terug 

op de voorbije bos- en zeeklassen voor het 5de en 6de leerjaar. Tijd nu voor meer… 

 

-18 oktober: f ietscontrole lagere school  

-wo. 19 oktober: zwemmen voor 1 – 2 -3 

-wo. 26 oktober: pedagogische studiedag 

voor kleuters én lagere school: geen school! 

-di. 25 en do. 27 oktober: oudercontacten 

kleuterschool én 1ste leerjaar 

-ma. 31 oktober tot en met vrij. 4 november: 

herfstvakantie 

-vrij. 11 november: vrije dag - 

Wapenstilstand 

                                       

MIDDAG OP SCHOOL KORTER 

 

Deze kinderen vinden het alvast een 

goed idee om de middag te verkorten. 

Vlak voor de herfstvakantie evalueren we 

deze nieuwe maatregel; ook ouders en 

kinderen worden hierover bevraagd.  

MIDDAGOUDER GEZOCHT 

We zijn nog steeds op zoek naar een 

middagouder bij de kleuters op 

maandag en vrijdag tijdens de middag. 

Ken je iemand? Laat het weten via 

directie.heieinde@gbsvosselaar.be.  

MIDDAGHELPERS 

 

Wist je dat kinderen van het zesde leerjaar 

mee helpen bij de kleuters tijdens de 

middag?  

Mooi om te zien hoe zorgzaam ze dit doen! 

GEZONDE BROODDOZEN 

 

Wat fijn om te zien hoeveel gezonde 

brooddozen er ’s middag verschijnen op 

de tafel! Laat ook een keer die choco 

staan en steek iets gezond in de 

brooddoos. Hier alvast inspiratie: 

 

 

FIETSEN ROND DE SCHOOL 

Fiets aan de hand! Dat is zoals het 

hoort! 

 

Zie je toch kinderen die fietsen in de 

schoolomgeving? Vraag hen om naast de 

fiets te stappen. Samen werk maken van  een 

veilige schoolomgeving ! 

VEILIG NAAR SCHOOL 

Op dinsdag 18 oktober komt de lokale politie 

alle f ietsen van de lagere school nakijken. 

Tijdens de strapdag gingen we zelf aan de 

slag met een controlekaart. Heel wat fietsen 

waren toen nog niet in orde om de donkere 

wintermaanden te trotseren. Misschien heb 

je de fiets ondertussen wel in orde gemaakt?  

Super! Zoniet, kan dat nog volgend 

weekend.  

Na de herfstvakantie start opnieuw de 

zichtbaarheidsactie Helm op Fluo top.  

LOOPFIETSEN GEZOCHT 

 

Ons kleuterteam is op zoek naar loopfietsen. 

Staat er thuis nog eentje aan de kant en is je 

kindje er uit gegroeid?  Je maakt er ons heel 

blij mee!  
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SCHOOLREKENING 

Deze week komt de eerste schoolrekening 

in je mailbox. Daarna volgen nog 3 

rekeningen: Kerst – Pasen – einde 

schooljaar. 

De afrekening van bos- en zeeklassen voor 

5de en 6de leerjaar is voorzien voor Kerst.  

Vanaf het 4de leerjaar is er een gespreide 

betaling voorzien voor de bos- en 

zeeklassen; bij elke rekening wordt er 50 

euro opgenomen.  

Financiële zorgen? We bekijken graag 

samen hoe we de schoolrekening toch in 

orde kunnen maken 

 

GEZOCHT 

 

Restjes katoen om armbandjes mee te 

knopen tijdens de middag.  

Verzamelplaats op het secretariaat. 

 

BEWEGEND LEREN 

Inzetten op bewegend leren staat dit 

schooljaar centraal in de kleuterschool. 

Elke week is er de ‘beweging van de week’.  

 

Anouk demonstreert hoe dit gaat…  

 

ROKEN VERBODEN  

Wist je dat roken in én rond 

de school verboden is? Ook aan de poort 

en de hele zone rond de school is roken 

verboden.  

 

OUDERWERKING 

We mochten heel wat nieuwe ouders 

verwelkomen op de eerste vergadering 

van de ouderwerking. Super! 

Tegelijkertijd zijn we ook nog op zoek 

naar heel veel helpende handen voor 

al lerlei activiteiten. 

Daarom een oproep voor ‘helpende 

handen’. Via deze LINK kan je je 

gegevens doorgeven. 

Zin om ook eens langs te komen op de 

volgende ouderraad? Noteer dan 15 

november in je agenda.  

DANK JE WEL OUDERS! 

Op woensdag 5 oktober was het ‘dag 

van de leerkracht’. De ouderwerking 

verraste het team met allerlei lekkere 

hapjes bij de koffie! Fantastisch om zo 

gewaardeerd te worden!  

OPENDEURMOMENT  

Mag je kleuter 

starten na de herfstvakantie? 

Op dinsdag 18 oktober is er een 

opendeurmomentje om elkaar te leren 

kennen. De deuren van de 

lieveheersbeestjes en mieren gaan open 

tussen 10u45  en 11u45.  

Juf Chloe en juf Marijke kijken er al naar 

uit. 

 

 

ONDERSTEUNERS OP SCHOOL 

 

Soms hebben kinderen net iets meer  

ondersteuning nodig dan wat de leerkracht 

kan geven. Op dat moment werken we 

samen met ondersteuningsnetwerk NOA. 

Leerkrachten uit bijzonder onderwijs 

komen zo bij ons op de klasvloer en 

brengen heel wat expertise binnen in onze 

school.  

ZORGHOND MOLLIE OP SCHOOL 

 

 

Binnenkort gaat het project met  zorghond 

Mollie van start. Voorlopig heel 

kleinschalig en individueel met enkele 

kinderen. Ouders worden hier altijd van op 

de hoogte gebracht door onze 

ondersteuner Marjan.  

Wil je dit project nog financieel ondersteunen? 

Stuur dan een mail naar marjan@intelego.be. 

Zaakvoerders kunnen een fiscaal attest krijgen.  

CLB OP SCHOOL 

Vanaf nu zal elke 

donderdagvoormiddag onze medewerker, 

Stien Aerts van CLB, op school aanwezig 

zijn. Heb je een vraag? Kom  langs of stuur 

een mail naar stienaerts@vclb-kempen.be.  

Benieuwd wat het CLB voor je kan 

betekenen? Op onze website kan je een kort 

en duidelijk filmpje  FILMPJE vinden.  

 

 

Marjan, Lisse, Dorien en Jolien  

LEVENSBESCHOUWING 

 

 

RKG NCZ

Islam orth.

In het gemeentelijk onderwijs is er vrije keuze van 

levensbeschouwing. In onze school organiseren we RKG 

(rooms-katholieke godsdienst), NCZ (zedenleer), Islam en 

orthodoxe godsdienst. Hiernaast kan je de verdeling 

bekijken en ons team!  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmdAEqXs0w4lQgFqqwMi94Rpikdoxw13mZsn6cEIlxH6rXng/viewform?usp=sf_link
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