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Kalender
Di 1 okt
Wo 2 okt
Do 3 okt
Vrij 4 okt
Za 5 okt
Ma 7 okt
Vrij 11 okt
Di 15 okt
Wo 16 okt
Vrij 17 okt

Ma 21 okt
Di 22 okt
Wo 23 okt
Do 24 okt

Vrij 25 okt

Za 26 okt

L1 op bezoek bij fruitkweker
Pedagogische studiedag (geen school)
Vergadering Ouderraad
Dierendag (kleuterschool)
Zwemmen L1-3
Dag van de leerkracht → We vieren dit vrij 4 okt op school
Dankjewel juffen en meesters voor jullie dagelijkse inzet!
Medisch schooltoezicht L5
Zwemmen L1-3
Kinderraad (afvaardiging L6)
Boswandeling L2
Generale repetitie grootouderfeest
Zwemmen L5-6
Kiekeboemomentje instappertjes 4 november
Medisch onderzoek L4
Grootouderfeest K1A-K2
‘Steven Sport- dag. (Jaarthema) LS
Boswandeling L3
Middagsport L1: Kegels omver gooien
L5 bezoekt kerkhof en belevingsonderzoek
L6 Doe-dag VDAB-beroepenhuis in Temse
Grootouderfeest K1B-K3
Facultatieve oudercontacten LS
Oktoberviering
Zwemmen L2-4
Rapport LS
Begin van de herfstvakantie

De maandkalender is ook steeds te raadplegen op de schoolwebsite en Gimme.

Veilig naar school
Beste ouders,
Wij kregen onderstaand bericht van een bezorgde buurtbewoner. Willen jullie dit ook thuis nog eens
bespreken met jullie kinderen. Wij deden dit ook reeds in de klassen.
“Deze week al 2x op het ronde punt een gevaarlijke situatie met fietsende kinderen. Twee kindjes komen met
de fiets van de Legen Heirweg en zij moeten voorrang verlenen als zij het ronde punt willen oprijden, er staat
een voorrangsbord en haaientanden op het fietspad. Zij doen dat niet en vliegen het rond punt op. Afgelopen
maanden en ook vandaag moeten fietsers die al op het ronde punt aan het rijden zijn bruusk remmen voor
hen. Ook deze ochtend een heer met een pedelec die van Hamme kwam, moest bruusk in de remmen.
Deze ochtend in de Dorpstraat ter hoogte van de KBC waren er 3 kinderen met hun step. Zonder kijken steken
ze de straat over en voor zij aan het voetpad zijn aan de overkant, springen ze van hun step en laten deze
ronddraaien. Een automobilist die van het ronde punt richting kerk reed niet snel en was zeer alert om direct
op de rem te gaan staan of de één van de steps raakte zijn auto. De Dorpstraat is geen speelstraat en gezien
de werken en bouwwerven is deze straat gevaarlijk, voor zowel fietsers als automobilisten.”

Scholenveldloop
Een dikke proficiat aan alle deelnemers aan de scholenveldloop. Onze
kinderen, juffen en meesters hebben een fijne, sportieve voormiddag
beleefd.
Foto’s en verslaggeving vinden jullie terug op onze website.

Middagtoezicht
Het is niet de bedoeling dat kinderen ’s middag eten meebrengen dat moet opgewarmd worden.

Eetfestijn
Een hele dikke dankjewel voor de talrijke aanwezigheid op ons eetfestijn.

Graag tot een volgende Poppenieuws,
directeur Veerle

