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KALENDER 
 

Pedagogische studiedag  
Woensdag 02.10.2019 
 

Dag van de Leerkracht 
Zaterdag 05.10.2019 
 

Week van het Bos 
Van 13.10.2019 tot en met 
20.10.2019 
 

Rapport 1ste leerjaar 
Dinsdag 22.10.2019 
 

Oudercontact (op uitnodiging) 

Dinsdag 22.10.2019 
 

Griezelrun 
Vrijdag 25.10.2019 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het schooljaar is inmiddels in volle actie en dat is overal op school te zien.  
Met deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over volgende activiteiten 
en initiatieven voor de maand oktober: 
- Leerlingenvervoer 
- Pedagogische studiedag 
- Cafetaria  
- Oudercontact 
- Kennismakingsdag voor peuters 
 
Linde Verstappen  
Directeur 
 

 
Er zijn momenteel heel wat peuters en kleuters van de wijkschool die 
gebruik maken van het leerlingenvervoer. Dit zorgt ervoor dat de 
leerkrachten, maar ook de busbegeleidster, vaak handen te kort komen 
om alle kinderen veilig te laten op- en afstappen.  
 

In het belang van uw kind willen wij u dan ook vragen om: 
- ’s morgens uw kind te helpen bij het opstappen 
-  ‘s avonds tijdig klaar te staan voor het toegangspoortje van de bus 

en dit aan de voorkant van onze kleuterafdeling (hoofdgebouw). 
               nl.  

- 15u00 op ma – di –do –vr 
- 12u00 op woe 

                Op deze manier kan u uw kindje onmiddellijk opvangen als hij/zij   
                van de bus stapt. Onze allerkleinsten moeten immers het fietspad  
                oversteken en vaak zorgt dit voor gevaarlijke situaties. 
 
De veiligheid van onze kinderen krijgt de hoogste prioriteit, maar het is 
voor de leerkrachten en de busbegeleidster echter niet mogelijk om alle 
kleuters te helpen bij het afstappen en hen tegelijkertijd ook te begeleiden 
naar de overdekte speelzaal, maar met uw hulp kunnen wij ervoor zorgen 
dat de veiligheid van onze kleuters toch gegarandeerd blijft. 
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Op woensdag 2 oktober a.s. is er geen school voor onze kinderen. Die dag vindt er een pedagogische studiedag 

plaats voor alle leerkrachten. 

Opvang nodig?  

Contacteer dan “Robbedoes” →  Tel.: 089 / 56 05 67  

                                                           robbedoes@maaseik.be 

 

Leerlingen leren en stimuleren om gezonder en evenwichtiger te eten, dat doe je niet alleen door in de klas 
te vertellen over gezond(er) eten. Educatie gaat vérder dan de klasgrenzen. Ook op schoolniveau en zelfs op 
campusniveau trachten wij een verschil te maken. Dit jaar hebben wij ons aanbod aan gezonde voeding in 
het cafetaria uitgebreid met een verse saladebar. Bovendien zal in het cafetaria geen frisdrank meer te 
verkrijgen zijn, maar wel een aanbod aan diverse waters en ijsthee. Tegelijk trachten we als campus onze 
verantwoordelijkheid te nemen voor het milieu. De plastic bordjes en kommetjes ruimen plaats voor 
milieuvriendelijke papieren zakjes en herbruikbaar servies en bestek. 
  
Door het juiste voorbeeld te geven wil Campus Van Eyck onze leerlingen aanzetten tot duurzaam denken en 
handelen en hen te vormen tot bewuste en gezonde burgers met een hart voor onze planeet. 
 
Opgelet: op maandag 21/10/2019 is de cafetaria uitzonderlijk gesloten. De kinderen dienen op die dag dus  
                een lunchpakket mee te brengen. 

 

Op dinsdag 22 oktober 2019 organiseren we voor onze kleuters en de leerlingen van het 1ste leerjaar een 

eerste oudercontact.  

Voor de leerlingen van het 2de tot en met het 6de leerjaar is er enkel een oudercontact op uitnodiging van de 

leerkracht of op vraag van de ouders.  

De ouderbrieven worden binnenkort meegegeven, zodat u zich kan inschrijven. 

 

Op woensdag 23 oktober 2019 van 10u00 tot 12u00 kunnen deze nieuwe instappers een bezoekje brengen aan 

onze wijkschool. Zo kunnen zij kennis maken met de werking in de peuterklas van juf Geert.  

 

 

Van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 3 november 2019! 
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