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  KLAS ACTIVITEITEN 

MA 7 KG1 Instap 
Start Helm op Fluo Top 

D! 8 L1/L3/L5 Zwemmen 

WOE 9 L1/L2/KG4 Poppentheater Wortel op school - voormiddag 

DO 10   

VRIJ 11 K+L Wapenstilstand – vrijaf 

ZA 12   

ZO 13   

MA 14   

DI 15 L2/L4/L6 Zwemmen 

WOE 16 Kleuters Individueel oudercontact  

DO 17   

VRIJ 18   

ZA 19   

ZO 20   

MA 21   

DI 22 L4 
L1/L3/L5 

Melkerij La Concorde 
Zwemmen 

WOE 23 K+L Pedagogische studiedag – leerlingen vrijaf 

DO 24   

VRIJ 25   

ZA 26   

ZO 27   

MA 28   

DI 29 KG1/KG2 
L2/L4/L6 

Toneel in CCAsse – voormiddag 
Zwemmen 

WOE 30   

 
Wist je dat… 
 
Onze ouderwerking heeft een nieuwe voorzitter: Julie Van Boxstael (mama van Cato en Victor). Zij neemt het roer over van 
Laetitia Vanmeerbeeck (mama van Estée en Mathis). 
Sofie Van Campenhout (mama van Ricco) werkt het jaar af als penningmeester en wordt bijgestaan door haar opvolger 
Christiaan Carelsberg (papa van Julie en Lea).  
Sarah Meert (mama van Amber en Lars) neemt in afwisseling met Laetitia het administratieve luik voor haar rekening. 
Laetitia blijft alles nog opvolgen en zet er zich ten volle voor in om voldoende 
helpende handen bij elkaar te vinden voor de komende activiteiten. 
Aan al deze drijvende krachten een dikke dank jullie wel voor het vele werk 
achter de schermen. 
Maar ook jullie, de helpende handen en de steunende handen, zijn een grote 
steun voor de werking van onze school.  

AGENDA NOVEMBER’22 



 
De opbrengsten van de bingokerstzoektocht en alle andere commerciële activiteiten in beheer van de ouderwerking 

schooljaar 2022 - 2023 zullen gebruikt worden voor: 

 het klasbudget voor alle klassen (ook LO en LBV) om klein materiaal aan te kopen voor een vlotte klaswerking 

 25 euro per leerling die deelneemt aan de extra-muros activiteiten 

(zeeklassen/avonturenklassen) 

 Ijsje einde schooljaar 

 Afscheidsreceptie L6 

 Nieuw tuinhuisje op de kleuterschool 

 Ontbijt voor de leerkrachten op 5 oktober 

Wat een leuke verrassing was dat! 

Bedankt in naam van alle leerkrachten voor het lekkere ontbijtbuffet en 

het overnemen van het toezicht, zodat alle collega’s hiervan samen 

konden genieten. 

 

De koekjesverkoop deze week werd afgesloten en een 

geweldig succes was. 

Half november worden de pakketten verdeeld. 

De opbrengst van deze verkoop en deze van de volgende 

activiteiten zal gaan naar de aankoop van een 

techniek(STEM)koffer voor op de kleuterschool en eentje 

voor op de lagere school. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuw tuinhuis bij de kleuters  


