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di 1 Allerheiligen wo 16 grootoudersfeest kleuter
netbal L5 + L6

wo 2 do 17 medisch onderzoek op school L1

do 3 vr 18

vr 4 za 19

za 5 zo 20

zo 6 ma 21 zwemmen A-groepen

ma 7 zwemmen A-groepen di 22 medisch onderzoek op school L1

di 8 René Declercqmuseum K3
zitdag brugfiguur Femke - Het Plein

wo 23

wo 9 do 24

do 10 vr 25 bib L3

vr 11 wapenstilstand - klasmis L5 za 26 swimmathon en zwemmeeting L1 - L6

za 12 zo 27 klasmis L4

zo 13 ma 28 zwemmen B-groepen

ma 14 zwemmen B-groepen di 29 zitdag brugfiguur Femke - De Dreef

di 15 wo 30
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HET WEGELNIEUWS
Belangrijk nieuws : bereikbaarheid van De Dreef

Vanaf half november starten er werken in de Kerkdreef. Hierdoor zal de school
enkel bereikbaar via de Beukenhofstraat, de Bekaertparking en de wegel.
Meer info volgt.

Donkere maanden … laat je zien !

Het winteruur en de korte dagen zorgen voor donkere ochtend-en avondspits.
Laat jouw kind(eren) elke dag vertrekken met de fluojas (ook al kom je met de auto). Voor elke
verplaatsing buiten de schoolmuren (sportzaal, zwembad, bib, theater, …) staan we er op dat
elke leerling een fluojas draagt.

Sjaals, handschoenen, mutsen

Tijd van het jaar om sjaals, handschoenen, mutsen, … uit de kast te halen.
Heel wat van die spullen raken vaak verloren. Graag alles naamtekenen, zodat we makkelijk de
eigenaar terugvinden.
Verloren spullen hangen onder het afdak. Wekelijks worden de verloren voorwerpen bekeken.
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