
MAANDBLADMAANDBLADMAANDBLAD   DEDEDE   BLOESEMBLOESEMBLOESEM   WINNAARS AFFICHE 

IDO Fruitactie 

PASTORAAL 

De winnaars mogen hun prijs op het secretariaat afhalen: 

 ouders van Lenne De Baer 

 ouders van Seppe De Meerleer 

Binnen het kader van ons gezondheidsbeleid organiseren we drie maal per 

jaar een IDO Fruitactie. De kinderen/ Klassen die het vaakst fruit eten worden 

beloond met een kleine attentie.  Deze acties worden via het maandblad aan-

gekondigd. 

 

 

OKTOBER 

STUDIETOELAGE 

De mensen die een studietoelage wensen te bekomen, dienen dit zo 

snel mogelijk aan te vragen. Deze documenten zijn op het secretariaat 

te verkrijgen. 

We lopen allemaal wel eens in het donker. 

In het leven moeten we leren om zelf het licht aan te kunnen doen. 

         E. Nightingale 



Maandkalender oktober 2013 

 30/09: 19.30 uur infoavond bibliotheek Haaltert Klas 1A en 1B 

 01/10:  NM zwemmen Klas 5 en 6 

 03/10: VM Bezoek Circus (Kleuter en Lager) 

 04/10: Schoolfotograaf (Kleuter en Lager) 

 04/10: Rapport 1 (Lager) 

 07/10-08/10: Sportklassen Klas 3 en 4 

 08/10: NM zwemmen Klas 5 en 6 

 09/10: Pedagogische Studiedag (= GEEN SCHOOL) 

 10/10: Fruit op school (Kleuter en Lager) 

 14/10: Bosuitstap Klas 1 en 2,  Bezoek Vondelhof Klas 3 en 4 

 15/10: NM zwemmen Klas 5 en 6 

 19/10-20/10: Eetfestijn 

 21/10: 19.30 uur infoavond nieuwe peuters 

 22/10: NM zwemmen Klas 4 

 22/10: 20.00 uur Ouderraad 

Klas 5 en 6 zullen eveneens een natuuruitstap ma-

ken. De datum zal later meegedeeld worden. 

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

 Eerste schooldag 

 Bezoek Brussel (Klas 3 en 4) 

Bekijk de laatste nieuwtjes onder de rubriek ‘Laatste Nieuws’ 

NIEUW OP DE WEBSITE 

FAMILIENIEUWS 

Proficiat aan de ouders van: 

* Sinan,  een broertje voor Yasin (3) en Nursinem (5) 

* Manou, kleindochter van juf Monique 

Onze oprechte deelneming aan Milan Slagmulder Paars) met  overlij-

den van zijn grootvader. 

Vanaf oktober starten we in de lagere school met een leesproject. Kin-

deren van klas 1 t.e.m. 6 zullen op de speelplaats en tijdens de         

middagpauze vrij boeken kunnen lezen. Deze boeken werden aange-

kocht met behulp van  de opbrengst boekenbeurs 2012! 

LEESPROJECT 

 
Deze maand starten we met 

het nieuwe thema NATUUR. 


