
 Welkom 
Wij verwelkomen op 1 sep-

tember enkele  nieuwe kin-

deren op onze school. Wij 

wensen hen een goede start 

en hopen dat zij zich snel 

beestig goed voelen op onze 

school! Titus, Ilyana en Matis-

se starten bij juf Grace. Juf 

Annie verwelkomt Marie, 

Emma, Ilisia en Vino. Ten 

slotte verwelkomen wij Liore 

en Emilio in nest Griet. 
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Wij hopen dat iedereen een 

deugddoende zomer heeft 

gehad. Wij zijn alvast met 

veel goesting het nieuwe 

schooljaar aan het voorbe-

reiden!  Graag tot binnen-

kort!   

Jaarthema 

‘Beestig leuk’ 

Op onze school staat het 

welbevinden van de 

kinderen voorop. Welbe-

vinden is de sleutel om 

kinderen te laten groeien, 

leren en genieten! Dit 

schooljaar leggen wij de 

focus op het welbevinden 

van alle kinderen. Dit doen 

we niet zomaar, maar op 

een beestig leuke manier. 

De kinderen vroegen ons 

om dieren te mogen 

meebrengen naar school. 

Dat is een tof idee, doen 

we! Noteer alvast dinsdag-

namiddag 4 oktober 

‘Twinkelzoo’ in je agenda! 

Met aandacht voor het 

thema dieren willen we ook 

stilstaan bij de natuur. Van 

de pracht en de vindingrijk-

heid van het dierenrijk tot 

de zorg voor onze planeet. 

Een beestig leuk ’22-’23 

voor iedereen!  

Digisprong 

Het voorbije schooljaar en 

deze zomer deden wij veel 

inspanningen om onze 

school digiwijs uit te 

bouwen. Daarbij werd fors 

geïnvesteerd in de infra-

structuur. Dit gebeurde 

ook met extra budget van 

de Vlaamse overheid en 

ons oudercomité. Er werd 

een nieuw wifinetwerk 

geïnstalleerd. We kochten 

nieuwe laptops en tablets 

die de kinderen zullen 

gebruiken.  Tenslotte 

werden alle digiborden in 

de lagere school vervan-

gen.  We zijn klaar om te 

groeien als digiwijze school!  

Een aanrader is ook de 

gratis infoavond ‘sociale 

media’ die het oudercomité 

organiseert op donderdag-

avond 20 oktober. Tijdens 

de vorming ‘Veilig Online: 

Sociale media’ krijgen 

ouders zicht op het 

mediagebruik van hun 

kinderen. In getuigenissen 

komen kinderen, jongeren, 

ouders en experts aan het 

woord. De vorming is 

interactief opgebouwd met 

onder meer een quiz en 

een stellingenspel. Hierbij 

worden er heel wat 

concrete opvoedingstips 

aangereikt. Deze vorming 

is gericht naar ouders van 

kinderen van 6 tot 16 jaar. 

Warme maaltij-

den 

Voor de warme maaltijden 

werken wij samen met een 

traiteur. Vanaf 1 septem-

ber kunnen kinderen warm 

eten op school. De traiteur 

heeft de prijzen verhoogd. 

Volgend schooljaar kost 

een warme maaltijd voor 

kleuters €2,55, voor lagere 

schoolkinderen €3,50 en 

soep €0,60.  

Strapdag   
 

Op  vrijdag 16 september is het strapdag. Dan blijft de auto 

zoveel mogelijk aan de kant en komen wij met zijn allen te 

voet of met de fiets naar school.   

 Dierenknuffel 
Op 1 september mag ieder-

een een dierenknuffel mee-

brengen naar school! Zo 

gaan we beestig leuk van 

start! 
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 Naamtekenen 
Vergeet niet om de spullen 

van je kinderen te naamteke-

nen. Dit is echt belangrijk. We 

merken dat veel spullen ver-

loren geraken en niet meer 

terecht komen!   

 Batterijen 
Wij verzamelen nog steeds 

gebruikte batterijen (max. 4 

cm diameter). Kinderen mo-

gen deze meebrengen naar 

school. Wij kunnen ze inruilen 

voor gratis schoolmateriaal.  

 Dag van de sportclub  
 

Woensdag 28 september mogen alle kinderen in sportkle-

dij naar school komen.  We maken er een sportieve school-

dag van!  


