
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De ODR kocht voor dit nieuwe 
schooljaar weer enkele leuke dingen 
aan voor de kinderen: 

• Er zijn nieuwe tafels besteld 
voor in de lagere schoolrefter.  
(vouwtafels) 

• Polsbandjes voor kleuters en 
leerlingen die op uitstap gaan 

• Kunstboeken  

Dankuwel aan alle ouders! 

Op 30/09 30/09 30/09 30/09 organiseert de ODR een 
wijndegustatie. Verdere info volgt! 

infomomenten 
 
Infomoment lagere school: di 06/09 om 19u 
Infomoment kleuterschool: do 08/09 om 19u 
 
Na een korte algemene toelichting in de refter wordt u 
uitgenodigd in de klas van uw kind voor een woordje 
uitleg over het komende schooljaar. 
 
De ouderraad  biedt jullie tussendoor ook een drankje 
aan. 

Op zaterdag 18 
september is er in een 
boekentasviering in de 

Kerk. 
Iedereen welkom! 

refterrefterrefterrefter    ----en toezichtvergoedingen toezichtvergoedingen toezichtvergoedingen toezichtvergoeding    
 

Zoals besproken in de schoolraad en de ouderraad 
en aangekondigd in de brief aan de ouders (juni) zal 
in elke school van de schoolgemeenschap vanaf 1 
september 2011 een refter - en toezichtvergoeding 
aangerekend worden. Voor onze school zal deze 
vergoeding € 0.40/dag bedragen. Deze vergoeding 
valt weg vanaf het derde kind. Ouders die vorig 
schooljaar een studietoelage ontvingen en hiervan 
het bewijs bij de directie binnenbrengen, kunnen 
genieten van een sociaal tarief (0,20 euro). 
Deze vergoeding komt op de schoolrekening en per 
kalenderjaar wordt een fiscaal attest afgeleverd.  
    

ZwZwZwZweeeemmenmmenmmenmmen    

Omwille van organisatorische redenen zullen het 
eerste en tweede leerjaar dit schooljaar niet gaan niet gaan niet gaan niet gaan 
zwemmenzwemmenzwemmenzwemmen met school. Voor verdere uitleg hierover 
kan u steeds terecht bij de directie,juf Sarah. 

SamenspeelweekSamenspeelweekSamenspeelweekSamenspeelweek    

De week van 19/09 t/m 19/09 t/m 19/09 t/m 19/09 t/m 
23/0923/0923/0923/09 organiseren we een 
‘samenspeelweek’. In deze 
week zullen de kinderen 
allerlei spelen doen in het 
kader van verbondenheid. 

data 
 

23/09:  klasfoto’s 
27/09:  pedagogische studiedag 
30/09:  wijndegustatie ODR 
3/10:  verlofdag 
4/10:  start Brede School 
16/10:  Schoolbrunch 
17/10: BOS 1-2-3e lj 
18/10: BOS 4-5-6e lj 

Attentie 
Het is belangrijk dat u deze 
nieuwsbrief aandachtig leest. Indien 
er veranderingen zijn van data e.d. 
wordt dat steeds in deze brief 
medegedeeld. 

Wie is wie?? 
Juf Leen: kleuterjuf van de instapklas. Zij is 
momenteel in moederschapbescherming en 
wordt vervangen door juf Sarina (tot Pasen) 
Juf Sarah: zij vervangt juf Saskia tijdens haar 
moederschapbescherming. (tot Kerstmis) 
Juf Leslie: zij vervangt Juf Ria zolang haar 
ziekteverlof duurt. 
juf Babs: zij is  

• de zorgjuf van de lagere school 
• de ambulante juf lagere school en 

ambulante juf bij juf Katrin  

Via deze brief 
willen iedereen 
bedanken voor 
de prachtige 
vliegende 
voorwerpen die 
onze inkomhal 
opvrolijken! 

De Twijg gDe Twijg gDe Twijg gDe Twijg goesoesoesoes    
Banana SplitBanana SplitBanana SplitBanana Split    

 
Stem op 19/09 zeker 
af op VT4 want de 
sloebers van het 
eerste leerjaar 
werden flink gefopt! 
 


