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We zijn weeral een maandje verder, de tijd vliegt! 
 
Winnaars affichewedstrijd 
Er zijn drie winnaars: Iliana Jeurissen, Kobe Waeyenbergh en Morgane Pelgrims. Heel erg 
bedankt aan iedereen om die affiche zo mooi in te kleuren en voor jullie raam te hangen. 
 
Sportief 
Vrijdag, 3 oktober gaan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar met de fiets naar 
Wespelaar. Daar gaan ze de sportieve eer van de school verdedigen tijdens een veldloop. Veel 
succes allemaal! Bedankt aan de mensen die de fietstocht mee begeleiden. 
 
Week van het bos 
Van 5 tot 12 oktober is het “ de week van het bos”. Die week worden alle lessen rond dit 
thema gegeven. Als afsluiter gaan alle klassen van de lagere school op donderdag, 16 oktober 
op uitstap naar het bos. Er volgt nog een brief met alle informatie. De ouderraad sponsort de 
bussen: heel erg bedankt. 
 
MOS: Milieu op school 
Op dinsdag, 14 oktober gaat een delegatie van de leerlingen samen met meester Geert en juf 
Ria van het MOS- team ons eerste logo plechtig in ontvangst nemen te Leuven. Proficiat aan 
iedereen! 
Mogen we jullie er nog even attent op maken om de koekjes mee te brengen in een doosje en 
ze uit de papiertjes te halen. Vergeet ook niet: enkel gezonde drankjes ( zie schoolreglement) 
meebrengen naar school.  
 
Inzameling inktpatronen, cartridges en batterijen 
We zamelen nog steeds alles in: u kan alles deponeren in de daarvoor voorziene dozen in onze 
inkomhal. Bedankt alvast voor jullie medewerking.  
 
 
Praatcafé 
Woensdag, 15 oktober organiseert de ouderraad zijn eerste praatcafé van dit schooljaar. U 
hebt de uitnodiging al ontvangen via uw kind. 
 
 
 



Oudercontact 
Dinsdag, 21 oktober is er een oudercontact voor de leerlingen van de lagere school. U krijgt 
nog een briefje mee waarop u het uur van afspraak kan invullen.  
Het eerste rapport van dit schooljaar is dan net meegegeven en kan dan worden besproken. 
 
 
Warme maaltijden 
Via de ouderraad werd vorig schooljaar de vraag gesteld aan de school om eventueel warme 
maaltijden aan te bieden. Een heel aantal opties moeten nog bekeken en becijferd worden.  
De besprekingen rond de warme maaltijden zullen in januari 2009 worden verder gezet. 
 
Wist je dat… 

- de zesde klas van meester Geert naar de schatkamer van Sint- Pieter geweest is… 
- ze de klokkentoren van Wijgmaal hebben beklommen? 
- de bibliobus dit schooljaar ook weer naar de school komt? 

 
Vrijaf  
Maandag, 6 oktober: vrijaf.  
 
Herfstvakantie 
Van maandag, 27 oktober tot en met zondag 2 november. 
 
Even uw aandacht! 
De school zal op maandag 10 november open zijn. ( dinsdag 11 november is het een vrije 
dag). De kido-club voorziet op 10/11 geen opvang, de school ook niet. 
 
 
 
Het schoolteam                                                De directie,  
                                                                          Martine Van der Auwera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             


