
 

Datum Klas Activiteit Tijdstip 

di 01/09 3L We starten vol enthousiasme aan een mysterieus schooljaar.   

di 08/09 3L + 4L + 5L + 6L Online oudercontact (zie info).  

woe 9/09 KS Online oudercontact (zie info).  

do 10/09 1L + 2L Online oudercontact (zie info).  

 1L + 2L + 5L + 6L Speeddaten rond het thema vakantie.  

woe 16/09 KS + LS Schoolfotograaf.  

vrij 18/09 1L + 2L 

3L + 4L 

5L + 6L 

enkel kleuters 3K 

Zwemmen. VM 

VM 

NM 

NM(bet. door ouderc.) 

ma 21/09 KS + LS Wie een abonnement voor een tijdschrift wenst, kan dit tot en met vandaag 

bestellen (zie bijlage). 

 

vrij 25/09 KS + LS Wieltjesdag.  

woe 30/09 KS + LS Facultatieve verlofdag .  

 

Verklaring van de afkortingen:  K = kleuterklas;  L = leerjaar;  KS = kleuterschool;  LS = lagere school;  VM = voormiddag;  NM = namiddag 
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Met vriendelijke groeten 

Het schoolteam 

 

* Abonnementen voor: 4 maanden 1  jaar 

Kleuters: Dopido / € 36 

Dokadi / € 36 

Doremi / € 36 

Leespas / € 30 

1L  /  

Zedenleer: Fakkeltjeskrant  gratis 

1L + 2L Zonnekind  € 39 

Robbe en Bas / € 30 

2L: Zedenleer: Fakkeltjeskrant / € 8 



 

 

Wens je een abonnement op één van deze tijdschriften, 

gelieve dit dan via de agenda/ of het ingevuld strookje  

aan de klastitularis te laten weten. 

De betaling gebeurt vanaf dit schooljaar op rekening GBS 

Schaffen - rekeningnummer BE15 1030 5922 4430 met 

vermelding naam en klas van het kind + naam van het 

tijdschrift. 

De bestelling is pas definitief na betaling. 

 

* Aandacht: 

-  ’s Morgens is er toezicht vanaf 8.30 u., ’s woensdags vanaf 8.00 u. 

-  ’s Middags eindigen de lessen om 11.45 u., ’s woensdags om 12.05 u. 

   ’s Avonds om 15.30 u. 

- Betreft het Kliekske: de kinderen worden ’s morgens om 8.30 u. te voet afgehaald en na de schooltijd ook te voet gebracht. 

- Betreft zwemmen: er mogen geen zwembroeken met buitenzakken gedragen worden. 

 Indien uw kind niet mee kan gaan zwemmen dient er een doktersattest binnengebracht te worden. 

- Kleuters hebben op woensdag sport. Gelieve turnpantoffels in de sportzak mee te geven (blijft in de school) en de kinderen die dag sportieve kledij aan te doen. 

 

Verklaring van de afkortingen:  K = kleuterklas;  L = leerjaar;  KS = kleuterschool;  LS = lagere school;  VM = voormiddag;  NM = namiddag 

2L + 3L Wild van Freek  € 37 

3L + 4L Zonnestraal  € 39 

Leeskriebel  / € 30 

Zedenleer: Fakkeltjesmagazine  € 8 

5L + 6L Zonneland  € 39 

Vlaamse Filmpjes / € 31 

4L + 5L + 

6L 

National Geographic /  Basis: €  37 

Extra: € 47 


