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NETTIQUETTE 

Vanaf 3 september 2012 veranderde er op het gebied van infrastructuur een 

aantal zaken: een extra toilet voor de jongste kleuters, een paarse kleuter-

klas, een zorglokaal, een klas 3B en twee nieuwe IDO- afsprakenborden op de 

twee speelplaatsen 

Vanaf vandaag kunnen jullie allerhande brochures aan de ingang van de ref-

ter raadplegen. Hiervoor maakten we een speciaal hoekje vrij. 

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ‘s avonds de 

schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de 

schoolbel zelden of nooit rinkelen.  Op 5 oktober zullen dit jaar niet alleen de 

leerkrachten in de schijnwerpers staan, maar ook de miljoenen kinderen en 

jongeren die geen toegang hebben tot basisonderwijs, verdienen onze aan-

dacht. Daarom zullen we  op vrijdag 5 oktober de schoolbel eens extra laten 

luiden. Zo laten we de wereld horen dat er dringend iets moet veranderen. 

Langs deze weg wensen wij Carine Chevalier , die ons enkele maanden  

geleden voor eeuwig heeft verlaten, te herinneren… Haar inzet en eeuwig op-
timisme als mens en verantwoordelijke  voor de opvang zullen ons altijd bij-
blijven! Het ga je goed hierboven Carine... 

Ik vertel mijn ouders  

wat ik meemaak op internet. 

 

OKTOBER 



Maandkalender oktober 2012 

 01/10: Lokale verlofdag 

 04/10: 19.30 uur infoavond Eerste Communie (Sint-Martinuskerk te Kerksken) 

 05/10: Schoolfotograaf 

 05/10: Rapport 1 

 09/10: 19.00 uur infoavond nieuwe instappers 

 12/10: Oefenmoment Student Klas 1 A / B 

 17/10: Bezoek wereldwinkel Klas 6 

 20/10  Eetfestijn 

 21/10: Eetfestijn 

 24/10: Zeeklas  Klas 3 A / B en 4 

 29/10: Begin herfstvakantie 

 

De rugschool voor klas 4 wordt verschoven naar 

november! Meer info volgt... 

Ik ben een echte knuffelaar. 

Ik nestel me het liefst in boeken 

over vriendschap en liefde. 

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

 Eerste schooldag 

 Bezoek Karrewiet Klas 5 

 Strapdag 

NIEUW OP DE WEBSITE 

PROFICIAT 

Zusje Luna voor Seppe Renneboog 

Broertje Jelle voor Lentl Van Canegem 

Broertje Seppe voor Silke Vijverman 

In samenwerking met Levis hebben we heel wat muurverf kunnen ver-

garen. Waardoor we binnenkort de gang een nieuw kleurtje kunnen 

geven. Hiervoor willen we ook alle mensen die ons steunden waaron-

der VBK Kerksken van harte bedanken! 

BEDANKT 


