september 2022
Extra info : maandag 03/10/22 : lokale verlofdag – geen school
Ma

Di

Woe

Do 1
1ste schooldag

Vrij 2

Za 3 – zon 4

Ma 5

Di 6
infoavond 1ste graad om
19u00

Woe 7
zwemmen 3kk – LO
3KK aanwezig zijn op
school om 08u20
leer

Do 8
bezoek aan SAP mobiel
(3kk)
Infoavond KO (18u30)
– 2de (19u00) & 3de
graad (19u00)

Vrij 9
korfbalinitiatie (LO-NM)

Za 10 – zon 11

Ma 12
start warm eten
start Franse les 5 & 6
fietscontrole om 9u – klas
4-5-6

Di 13

Woe 14

Do 15
bibbezoek klas 1 t.e.m.5
vergadering ouderraad

Vrij 16
STRAPDAG
Kikoen gesloten : geen
voor-en naschoolse
opvang

Za 17 – zon 18

Ma 19

Di 20

Woe 21
toneel Guy’s verteltent
KO – klas 1

Do 22
2-daagse klas 3-4
(’t Radeske te
Lichtaart)

Za 24 – zon 25
24/9 Quiz ouderraad

Ma 26

Di 27

Woe 28

Do 29
jarigen vieren van de
maand

Vrij 23
2-daagse klas 3-4
(’t Radeske te
Lichtaart)
KO : bezoek à hofke te
Nijlen (VM)
Vrij 30
pedagogische studiedag
(geen school)

Za – zon

Ik stel me voor

KO: fietsen en steppen !
LO: alles met de bal !

Auto’s aan de kant, fietsen is plezant!

We brengen een gezonde brooddoos mee !

PK : Ik kan
vlot op
handen en
voeten lopen
en sluipen op de buik
zoals een soldaat.

1KK : Ik kan de bal ver
weg of omhoog
schoppen zonder
dat ik uit
evenwicht val .

2KK : Ik kan enkele
keren ( 4 à 5 X ) na
elkaar springen zoals
een kangoeroe met beide
voeten samen zonder te
stoppen of uit
evenwicht te vallen.
Variatie : Kan je ook
over kleine
voorwerpen
springen met de
voeten samen ?

3KK: Ik kan huppelen.
variatie : Ik kan
zijwaartse
galoppas (
romp draait
niet mee naar
voor)

Afkortingen:
1-2-3-4-5-6 klassen lager onderwijs

LO lager onderwijs

NM namiddag

1KK 1ste kleuterklas

3KK 3de kleuterklas

KO kleuteronderwijs

VM voormiddag

PK peuterklas

2KK 2de kleuterklas

VD volledige dag

•

Lokale verlofdagen schooljaar 2022-2023
 Maandag 03 oktober 2022 : geen school
 Vrijdag 28 april 2023 : geen school

•

Pedagogische studiedagen 2022-2023
 Vrijdag 30 september 2022 : geen school
 Woensdag 23 november 2022 : geen school
 Woensdag 15 maart 2023 : geen school

•

Huiswerk voor de ouders … (lezen of in te vullen)












•

School- en afsprakennota (per mail)
Activiteitenkalender
Bestellingen soep, warme maaltijden, tijdschriften
Brief beslissing van de ouders / goedkeuring uitstappen (ter ondertekening)
Facultatieve lessen frans voor klas 5 en 6
Controle leerlingengegevens
Zwemlijst (3KK t.e.m. klas 6)
Invulstrook fruit (LO)
Helpende handen (schilouder/schilgrootouder)
Brief luizen
4 afwezigheidsattesten per leerling + invulblad medicatieblad

Warme maaltijden











Firma : aramark
Soep : 1 euro
Warme maaltijden kleuters : 3.50 euro
Warme maaltijden lager onderwijs : 4.00 euro
Via de website www.aramark.be (weekmenu’s – scholen – kempen – KLIM-OP Bouwel – vanaf
01/09/2022) kan u als ouder volgen welke maaltijden per week gepresenteerd worden.
Bij de bestelling van het warm eten kan enkel aangeduid worden welke dag of dagen van de
maand je kind soep of warm wenst te eten.
De bestelling dient te gebeuren per maand (afgifte 1ste maand tegen maandag 05/09/2022)
Er wordt met aandrang gevraagd om het bureel uiterlijk een werkdag voordien te verwittigen
voor 12u00 wanneer u het eten wenst te annuleren.
Bij afwezigheid van de leerling door ziekte, kan de warme maaltijd afgehaald worden of
meegegeven worden met broer/zus.
Soep kan niet geannuleerd worden.

•

Inschrijfstrook gezonde voeding (donderdag fruitdag)
Af te geven tegen maandag 5/9/2022
Enkel voor de leerlingen van het lager onderwijs, de kleuters brengen elke donderdag een stuk fruit van
thuis mee.
Mijn zoon/dochter…………………………………………………………………………………..van klas ………………. zal deelnemen aan
het tutti-frutti fruitproject van de school. De kostprijs van 12 euro (per schooljaar voor 30 stukken
fruit of groenten) betaal je via de gemeentelijke rekening. Vermindering van subsidies voor onze school
heeft een verhoging van de kostprijs tot gevolg.
Kinderen mogen natuurlijk ook fruit van thuis meebrengen.
Handtekening ouder : ………………………………………………….
P.S. We starten met de verdeling van fruit vanaf donderdag 15 september 2022.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Helpende handen (schilouder / grootouder)
Ik,………………………………………………………………………ouder / grootouder van ………………………………………………………………..
uit klas ………. ben bereid af en toe op donderdagvoormiddag om 08u45 het fruit te komen schillen in de
school (de data worden maandelijks meegedeeld)
Handtekening ouder : …………………………………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Inschrijfstrook Franse les : 5de en 6de leerjaar
De ondergetekende verlangt dat zijn / haar kind ………………………………………………………………. buiten de gewone
lesuren Franse les volgt van 15u30 tot 16u00 op maandag en dit gedurende een volledig schooljaar.
De start is op maandag 12 september 2022.
Handtekening ouder : …………………………………………………

