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“HERAKLION (Griekenland)” 
Van zondag 25 september tot en met zaterdag 1 oktober verblijven juf Annemie, meester Raf, juf 

Bennie, juf Carine en de directeur in Heraklion. In het kader van COMENIUS, een Europees 

uitwisselingsprogramma, zullen we daar contact hebben met onze Europese partnerscholen: Jena 

(Duitsland), Kolding (Denemarken) en Kreta (Griekenland). Opzet is om verder te werken aan ons 

project “FIT IN(to) EUROPE”, onderwijservaring uit te wisselen en te leren van elkaar. In mijn 

afwezigheid zal juf Carla Op ‟t Eynde mij vervangen. 
 

VRIJDAG 30 SEPTEMBER  

FACULTATIEVE VRIJE DAG = GEEN SCHOOL      
Kinderopvang Robbedoes (tel. 089/ 560567 is vanaf  „s morgens open). 

 

DE NIEUWE SCHOOLKALENDER IS GEARRIVEERD!!! 
Voor 6 euro krijgt u een kleurenkalender met alle schoolactiviteiten en geïllustreerd met 

prachtige klasfoto‟s. Een aanrader! 

Bestellingen gebeuren via de klastitularis! 

 

NIET VERGETEN! ZONDAG 9 OKTOBER SMULDAG 
Op zondag 9 oktober organiseren we onze jaarlijks eetfestijn voor ouders, grootouders, 

kinderen, familie, vrienden en kennissen in ons schoolrestaurant van 11u30 tot 14u en van 

17u30 tot 20u00. Voor de kinderen is er opvang voorzien zodat u rustig kunt genieten van uw 

etentje.  

Om alles vlot te laten verlopen, willen we u vragen om zo snel mogelijk te reserveren. U kunt 

ook telefonisch reserveren (tel. 089/56.04.82) of faxen (089/56.04.83). Inschrijving en betaling 

moeten op voorhand gebeuren. 

 

SUPPORTERS EN SPONSORS OP POST!  
 

 

Op woensdag 5 oktober (1
ste

 + 2
de

 lj) en woensdag 12 oktober (3
de

, 4
de

, 5
de

 en 6
de

 lj) organiseren 

we onze traditionele sponsorloop. 

Onze leerlingen zullen op die dag gedurende één uur een aantal ronden lopen. Zij worden door 

mama, papa, oma of opa, andere familieleden of vrienden per ronde die zij lopen of wandelen 

gesponsord met een bedrag per ronde. Volgende week krijgen de leerlingen hiervoor een aparte 

uitnodiging. 

Supporters zijn natuurlijk van harte welkom!!! Door de oudervereniging wordt een kop 

koffie en een kleine versnapering aangeboden. 

 

GEZOCHT! 
We zijn nog steeds ijverig op zoek naar ouders voor het kriebelteam, om ons te helpen bij het 

eetfeest, …. en voor andere activiteiten op school.  

Vrijwilligers kunnen zich steeds melden bij de directeur (0478 553576). 

 


