
Oktober 2019  
 

Dinsdag is het alweer oktober.   Met daarna nog een herfst- en een 
wintermaand op de planning denkt de jaarkalender bijna aan afronden.  
De donkere wolken, die het voorbije weekend nog enkele stevige 
regenbuien brachten, helpen me realiseren dat er verandering op komst is.  
De bladeren die reeds hun groene stek hebben verlaten, geven aan dat het 
zomerse liedje op zijn laatste beentjes loopt.  Het schooljaar en het 
kalenderjaar dulden elkaar gedwee.  Het is een vreemd gegeven hoe we 
moeiteloos met onze kinderen deze twee jaren synchroniseren.  Een 
school start immers pas haar 2de werkmaand.   De ervaringen tijdens de 
voorbije zomer geven ons de kracht om ambitieus te zijn, de goesting om 
ervoor te gaan, het enthousiasme bij eenieder aan te wakkeren en de 
energie van het ‘zin hebben voor iets’ door te geven.  De plannen die we 
tijdens de zomermaanden hebben gesmeed, krijgen nu volop vorm.  Je 
hoeft je niet schrap te zetten. We bieden het ambitieuze jaarplan 
stapsgewijs aan.  
We willen je graag aanzetten om deel te nemen en zo volop het leven van 
jouw kind mee te beleven.   Luister, bevraag, vertel, deel!  Want evidente 
zaken zijn voor kinderen vaak een eerste ervaring.  
Op de onderstaande kalender kan je steeds bijzondere activiteiten 
terugvinden. Zo lees je er bijvoorbeeld dat de leerlingen van het eerste en 
tweede leerjaar de komende twee sprookjesachtige dagen in en rond het 
Kasteel van het ‘Verloren Bos’ te Lokeren zullen doorbrengen of de 
aankondiging dat de kleuters hun grootouders weer gaan verwennen.  
Toch zijn deze fijne activiteiten op de maandkalender niet de ruggengraat 
van onze werking.  Het is maar de tip van de ijsberg.  We zetten op de 
eerste plaats in op de dagelijkse werking. We willen ‘een veilig huis’ zijn 
waar kinderen zich thuis voelen.  We willen een plek zijn waar kinderen 
heen gaan met de zekerheid dat de leerkrachten voor hen zorg zullen 
dragen.  Dat de school een plek is waar ze in alle veiligheid kunnen 
ontmoeten.   

Jan De Belder 
Directeur 
 

 
 “Het wezenlijke is onzichtbaar.” 

                         Uit De kleine prins (Antoine de Saint-Exupéry) 

 



DATUMWIJZIGING: nieuwe datum schoolfeest: Het schoolfeest zal dit 

jaar doorgaan op vrijdagavond 5 en zaterdag 6 juni 2020! 

 

Op school genieten we de dag van vandaag 

zowel van de geschiedenisles als de 

toekomstles.  

 

Woensdag 2 oktober 2019 is een facultatieve verlofdag.  
Facultatieve verlofdag = vrijaf! De school is dan gesloten.  
 

 
Foto’s op school:  Niet alle (groot)ouders staan er door hun 
enthousiasme bij stil dat er wegens de privacyregels binnen 
de nieuwe GDPR wetgeving niet zomaar foto’s mogen 
genomen worden op school.   We waarderen enorm dat er 
door ouders geparticipeerd wordt maar er zijn altijd een 
aantal voorwaarden aan verbonden die de wetgever ons 
oplegt.  Zo mag je als leesouder, kookouder, begeleider van 
fietstochten en andere uitstappen, vertelouder, creatieve namiddagouder, 
… of als ondersteuner van andere interne schoolactiviteiten niet zomaar 
foto’s nemen van alle kinderen en ze daarna verspreiden op Facebook of 
een ander sociaal netwerk.  Als je aan activiteiten die binnen de 
schooluren verlopen, deelneemt, vragen we dus met aandrang om niet te 
fotograferen.  Hoe graag je dat ook wil doen, het kan niet.  Buitenschoolse 
activiteiten, zoals feesten of andere activiteiten laten we vrij.  
 
Pedagogische tip:    
Zorg dat jouw kind het telefoonnummer van één of beide ouders 

en het thuisadres uit het hoofd kent.   Vraag aan je kind om 

steeds aan jou te melden waar ze heen gaan.   
 

 
wafeltjes, wafeltjes, wafeltjes, 

wafeltjes, wafeltjes, wafeltjes, 

wafeltjes, ... werken de smaakpapillen al?     
U kan nog bestellen tot en met maandag 7 oktober!    

Twijfel niet!  U steunt hiermee het leesplezier! 
 



Stuur dit maandblaadje door aan de grootouders!  Zo beleven zij het schoolleven van 
hun kleinkinderen van dichtbij en kunnen zij gericht in gesprek gaan met hun kleine 
kapoenen. 

     Stel nu je ploeg al samen! 

Het oudercomité is op zoek naar ouders en sympathisanten die 

willen deelnemen aan de avondquiz op vrijdag 22 november.  Elke 

ploeg mag uit zes deelnemers bestaan.  Of wil je liever helpen bij 

het klaarzetten van de zaal of tijdens de quiz?  Interesse? Info nodig over 

activiteiten? Stuur een berichtje naar oudercomite.debunt@gmail.com.   
                             

 
 
 
 
 
School- en studietoelagen 2019-2020 :   

 
 

Vrijdag 18 oktober: Op de dag van de jeugdbeweging 
vieren we de Scouts, KSA,  Chiro, enz … Alle kinderen die 
deel uitmaken van een jeugdbeweging mogen op die dag 
hun uniform dragen op school! Laat maar eens zien dat je 
er fier op bent en vertel er over aan je vrienden en je juf! 
Directeur Jan, juf Els (KE), meester Wilfried(L6), Juf Els (L5), 
Juf Chantal (Zorg), Maarten (Vrijwilliger)hebben een hele scoutscarrière 
achter de rug.   Juf Domino (KD) zet zich nog steeds in voor de CHIRO. Juf 
Joke (KJ), Juf Tinne VL (KT),Juf Ingrid (L1I), Juf Ingrid VL (Godsdienst) waren 
vroeger ook trotse leden van de CHIRO. 
 

  

Bekijk af en toe het digitale infoboekje dat je begin 
schooljaar hebt ontvangen. Daar worden alle 

vakantiedata duidelijk in aangegeven!  
 
 
Van 28 oktober tot en met 1 november 2019 is het  
Herfstvakantie.     Het is een tijd van ‘Gedenken’ 
1 november = Allerheiligen: het feest van alle Heiligen. 
Allerzielen: we vieren alle doden. Wij denken aan hen en 
aan het leven en de dood.   

De Parochie organiseert op 5 en 6 oktober haar Buntse feesten.  Omdat we een 

fijne gemeenschap vormen, willen we dit initiatief graag aanprijzen.  Ga eens 

een kijkje nemen met je kinderen!  Dit is echter geen initiatief van de school 

en de school verwerft hier ook geen fondsen. Alle personeelsleden van de 

school en de scoutsleiding gaan elk jaar wel een handje helpen!  
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OKTOBER 2019 
 

1 D SPROOKJESKLASSEN in Lokeren 1ste en 2de leerjaar.   
Zwemmen KD en groep A en B van het 3de en 4de leerjaar.     
Extra dans L3A.                  Lunchverg. KS.       

2 W Facultatieve verlofdag = vakantiedag!    Nm: Voetbal 4-4   2de,3de graad 

3 D Lunchvergadering LS.        
4 V Veiligheidsraad. 

5 Z DAG VAN DE LEERKRACHT 
6 Z Z/Z: Buntse feesten : Feestelijkheden van de Parochie St.-Teresia. 

7 M Het Oudercomité nodigt de leerkrachten uit op een ontbijt!   
Zwemmen 5de en 6de lj..      Rollebolle: Paarse kleuters. 
We nemen de foto’s voor de verjaardagskalender 2020! 
Laatste mogelijkheid om wafeltjes te bestellen!   

8 D Zwemmen KD, L2K, L2E en groep B van het 3de en 4de leerjaar.        
Extra dans L2K.        Lunchvergadering kleuterschool.     
Evacuatieoefening nabewaking.    

9 W Zorgoverleg LS ( 1-2)       

10 D Zorgoverleg LS ( 3-4) 
11 V Bibliotheekbezoek paarse kleuters, L3A +4A.  Dagelijks Bestuur KOBA             

12/13 Z/Z  
14 M Individuele foto’s 6de lj. + broers/zussen.                                 

KOBA infosessies directies.      Scholenoverleg Districtsraad Ekeren.         
15 D Zwemmen KD, L2K, L2E en groep A van het 3de en 4de leerjaar.       

Lunchvergadering kleuterschool. Lunchverg. KS.     MDO LS ( 1-2-3 ).       
Extra dans L3T.      Toneelvoorstelling ‘Meneer Linh!’ voor 5de , 6de lj.                  

16 W GROOTOUDERFEEST  kleuterschool.    
Zorgoverleg LS ( 5-6) 

17 D DAG VAN DE OUDER! Koffie onder de luifel voor wie dat wenst.              
Verkeer: Opleiding Dode hoek (vrachtwagens) 5de en 6de leerjaar. 
WIRO Bestuurlijk overleg KOBA.    Bib. L3T. 

18 V Dag van de jeugdbeweging!        Creatieve namiddag lagere school.    
Evacuatieoefening basisschool.    

19/20 Z/Z  

21 M Zwemmen 5de en 6de lj..                     Personeelsvergadering Ls+Ks: ZILL 
Zorgoverleg kleuterschool. 

22 D Zwemmen KD, L2K, L2E en groep B 3de en 4de lj..          Extra dans L4A.          
Spelletjesnamiddag kleuterschool.   Lunchvergadering kleuterschool.  

23 W KOBA Algemene Directieraad. 
24 D Twisterdag kleuterschool.  BIB. L1S.  

Overleg Scholengemeenschap NoordrAnt. 
25 V RAPPORT 1   BIB. L1I.  Beleidsoverleg BODS (STAD en Steunpunt Onderwijs). 

26/27 Z/Z  

28 M Begin van de herfstvakantie. 
29-31 D/W  


