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                                           RESPECT GEVEN # FIJN SCHOOL BELEVEN 

Beste ouders, 
 
Welkom aan al onze nieuwe leerlingen en kleuters! Welkom terug aan iedereen na twee maanden vakantie! 
 
Ons jaarthema prijkt hierboven aan deze nieuwsbrief. 
We zetten in op respect voor elkaar, respect voor het milieu, respect voor materiaal en kledij, respect voor regels. 
En op de eerste school startten we alvast met fijne omgangsregels: goedemorgen, alsjeblieft, dankjewel, de deur 
open houden voor een ander,… 
 
We zijn ook zeer tevreden dat het coronavirus minder hard om zich heen grijpt. De basisregels blijven echter wel 
nog overeind: 
- kinderen wassen hun handen als ze op school aankomen en op andere vaste tijdstippen 
- mondmaskers als twee volwassenen zich in dezelfde ruimte bevinden en geen afstand kunnen garanderen 
- externen zo weinig mogelijk op school 
Daarom wil ik jullie vragen om de school niet zomaar binnen te lopen en niet zelf naar de klassen te gaan. 
Moet u nog een brooddoos brengen, heeft u nog een administratieve regeling, telefoneer naar onze school of bel 
even aan bij de schoolpoort, spreek de leerkracht aan die ‘s ochtends bewaking doet aan de poort. 
 
Werken jullie mee aan respect geven? Dan kunnen onze kinderen fijn school beleven! 
 
Mevrouw Ann 

 JARIGEN IN DE MAAND SEPTEMBER: 
K1 : Macolata Dejong, Leivy Kapinga 
K2 : Caleb Bembele Malueke 
K3 : Rik Watzeels, Zuzanna Kozaryn, Anouar Zannouti 
L1 : Matvej Zhardzetski, Flor Van Damme, Lucie Sinnesael,  
  Kristodia Asare, Philbert Asare 
L2 : Carmelo Granata Christian, Olivia Frans 
L3 : Nour Haj Ahmad, Alix-Grace Vandenbroucke 
L4A : Sebastian Geluyckens, Jakub Olejniczak 
L5 : Simon Pintens, Noah Schoenmakers 
L6 : Fonne Caremans 



Woensdag 1 september  

Donderdag 2 september LS info-avond om 19h00 

Vrijdag 3 september  

Zaterdag 4 september  

Zondag 5 september  

Maandag 6 september  

Dinsdag 7 september L5 + L6 8 van Brasschaat met fiets komen! 

Woensdag 8 september L5 + L6 zwemmen met fiets komen! 

Donderdag 9 september KS info-avond om 19h00 

Vrijdag 10 september L6 Suske– en Wiske museum (EU) met fiets komen! 

Zaterdag 11 september  

Zondag 12 september  

Maandag 13 september  

Dinsdag 14 september  

Woensdag 15 september L5 + L6 zwemmen met fiets komen! 

Donderdag 16 september  

Vrijdag 17 september  

Zaterdag 18 september  

Zondag 19 september  

Maandag 20 september  

Dinsdag 21 september  

Woensdag 22 september L5 + L6 zwemmen met fiets komen! 

Donderdag 23 september  

Vrijdag 24 september  

Zaterdag 25 september  

Zondag 26 september  

Maandag 27 september  

Dinsdag 28 september  

Woensdag 29 september L5 + L6 zwemmen met fiets komen! 

Donderdag 30 september  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 


