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Beste kind, ouder, grootouder, 
 

Van harte WELKOM voor het nieuwe schooljaar! 
 

Nu de COVID-maatregelen geleidelijk aan worden opgeheven en het 
normale leven stapsgewijze terugkeert, leggen wij als school het 

komende schooljaar de nadruk op VERBINDING! 
‘De kracht van verbinden’ wordt de rode draad doorheen ons 

verhaal dit schooljaar. 

Naar de kinderen toe wordt dit thema: ‘Als bomen vertellen’.  
Binnenkort meer hierover in een afzonderlijke brief. 
 

Wij wensen iedereen een supergezellig nieuw schooljaar toe! 
 
Het schoolteam. 

 
 

Agenda september 2021 
 

Ma. 06/09 19.00 – 19.45 uur: infoavond K1, L1 en L4 

Di. 07/09 19.00 – 19.45 uur: infoavond K3, L3 en L6 

Do. 09/09 19.00 – 19.45 uur: infoavond K2, L2 en L5 

Vr. 10/09 Namiddag: klaswandeling als afsluiting van de 1e volledige schoolweek 

Di. 14/09 Voormiddag: vaccinatie leerlingen 5e leerjaar door CLB-schoolarts op school 

Wo. 15/09 10.45 uur: startviering lagere school in de parochiekerk van Zandbergen 

Do. 16/09 19.00 uur: vergadering oudervereniging 

Vr. 17/09 SUPERSTRAPDAG: we proberen met zoveel mogelijk te voet (stappen) of per 
fiets (trappen) naar school te komen 
Na schooltijd: plantjesverkoop aan de schoolpoort door Femma Zandbergen 
t.v.v. Kom op tegen kanker! 

Za. 18/09 5 Jaar Huis van het Kind in Geraardsbergen! 

Za. 18/09 tot  
zo. 26/09 

 

Vlaamse Vredesweek 

Di. 21/09 Werelddag van de vrede! 
16.00 uur: personeelsvergadering 

Za. 25/09 9.00 + 11.00 uur Uitgestelde vormselviering in de kerk van Zandbergen 

Wo. 29/09 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 1 – GEEN KLAS! 
 

L3 en L4 beginnen vanaf 17 september met een reeks van 7 zwembeurten op 
vrijdagnamiddag: zwemgerief (badpak of zwembroek, badmuts, 2 
handdoeken en zwemzak) niet vergeten! 
17 en 24 september 
 

 
 

Vrijdag 1 oktober = schoolfotograaf op bezoek! 
 

 
 
 

Wie Gimme (digitale briefjes) ontvangt dient bij aanvang van het nieuwe  
schooljaar de klas(sen) waarvan je nieuws wil ontvangen aan te passen! 
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