
 
 

Nieuwsbrief november 2022 

REMINDER voor mochten jullie dit uit het oog verloren zijn. 

Ondertussen zijn we zowat halfweg de online besteltermijn voor de schoolfoto’s van dit schooljaar   

(afsluitdatum: 03/11/2022) www.vdeonline.com 

Indien je intussen de benodigde foto-ID kwijt bent, dan helpt ons secretariaat u graag verder. 

 

Maandag 
07/11/2022 

 Zwemmen voor 3KB + graadklas - zwembad Leliestraat van 9.35 uur tot 10.25 uur 

 Zwemmen voor 3A + 3B - zwembad Leliestraat van 10.25 uur tot 11.15 uur 

 De schoolrekening van oktober wordt gemaild. 

 Start ‘Helm op, fluo top!’    

 START verkoop ‘Verwen jezelf of een ander’ – opbrengst is voor onze 
openluchtklassen                                             

Donderdag 
10/11/2022 

 KS: toneel sociale vaardigheden: Felix zoekt geluk - Samen spelen, samen delen 

 KS gaat Sinte Mette zingen in de klassen van de lagere school 

Vrijdag 
11/11/2022 

 Wapenstilstand = GEEN SCHOOL  

Maandag 
14/11/2022 

 Zwemmen voor 1A + 1B - zwembad Leliestraat van 9.35 uur tot 10.25 uur 

 Zwemmen voor 6A + 6B - zwembad Leliestraat van 10.25 uur tot 11.15 uur 

 Jan Smets komt zijn boeken voorlezen in onze KS 

      

 5L + 6L: Ondergedoken kinderen  (Reizende tentoonstelling Dossinkazerne) --> op 
school 

 

http://www.vdeonline.com/


 

Woensdag 
15/11/2022 

 Grootoudersfeest 
KS: zie reeds meegegeven brief 
 

Zondag 
20/11/2022 

 internationale kinderrechtendag 

 

Maandag 
21/11/2022 

 Zwemmen voor 1A + 1B - zwembad Leliestraat van 9.35 uur tot 10.25 uur 

 Zwemmen voor 6A + 6B - zwembad Leliestraat van 10.25 uur tot 11.15 uur 
 

 
Bedankt aan alle grootouders die een leuk filmpje hebben gemaakt voor onze 

leerlingen van de lagere school. 

Woensdag 
23/11/2022 

 Pedagogische studiedag. Een dagje vrijaf voor de leerlingen. 
 

 
 5L + 6L: Namiddag 

Moev: Unihockey voor 5L + 6L 

Maandag 
28/11/2022 

 Zwemmen voor 1A + 1B - zwembad Leliestraat van 9.35 uur tot 10.25 uur 

 Zwemmen voor 5A + 5B - zwembad Leliestraat van 10.25 uur tot 11.15 uur 

 

DIT KAN JE 
AL NOTEREN 
IN JE 
AGENDA : 

 1 december: vergadering O&S  

 7 december: open koffie moment 

 16 december: kersttoneel, aansluitend kerstmarkt 

 24 december: start van de kerstvakantie 

 

 


