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Schooljaar 2022-2023
Beste kind, ouder, grootouder, Van harte WELKOM voor het nieuwe schooljaar!
“De Alfabetraket”
Wanneer je onze school binnenstapt, kan je in onze inkomhal een drie meter hoge raket zien
staan. Deze raket vormt de basis van ons jaarthema “De alfabetraket”. Elke week staat er een
letter van het alfabet centraal. Met deze letter wordt er een woord gevormd i.v.m. een activiteit
die in die week zal aan bod komen. De letter van de eerste week was de letter “W” van het woord
“Welkom” waarmee het open karakter van onze school wordt in het licht gezet. We heten dan
ook iedereen welkom voor het nieuwe schooljaar! We wensen al onze leerlingen en collega’s een
fantastisch schooljaar toe.
In de 2e en 3e week zetten we de letter
“S” in de spotlights. Via onze
STRAPdagen willen we onze leerlingen
aansporen om op een
milieuvriendelijke en gezonde manier
naar school te komen.
Doen jullie ook mee?
Groetjes,
Wij, jullie schoolteam

Hieronder vinden jullie een overzicht van onze activiteiten tijdens de maanden
september en oktober.
Vr. 09.09
Ma. 12.09
Vr. 16.09
Wo. 21.09
Vr. 23.O9

Infoavond
15.45 uur: Personeelsvergadering
-Nationale STRAPdag
-Na schooltijd: plantjesverkoop aan de schoolpoort t.v.v. Kom op tegen kanker!
-Opstart meter- en peterproject (K1-L6)
-Sport op woensdagnamiddag: Veldloop
-Schoolfotograaf
-Schooleigen STRAPdag

Wo. 28.09
Ma. 03.10
Wo. 05.10
Do. 06.10
Ma. 10.10
Di. 11.10
Wo.12.10
Do. 13.10
Wo. 19.10
Vr. 21.10
Ma. 24.10
Di. 25.10
Wo. 26.10
Do. 27.10

Startviering lager school in de parochiekerk van Zandbergen
Lokale verlofdag
Dag van de leerkracht!
15.45 uur: Personeelsvergadering
-19.30 uur: vergadering van onze schoolraad
-19.30 uur: vergadering van onze oudervereniging
“Het bos door de ogen van …” in de Helix voor L3 en L4
Pedagogische studiedag – geen klas
Toneel “Raspoetin” door Theater Tieret in het Arjaantheater voor L5 en L6
Sport op woensdagnamiddag: Initiatie voetbal voor L3 en L4
Rapport 1
-Oudercontact 1
-Afhaalmoment pannenkoekenverkoop oudervereniging (meer info volgt later)
Toneel “Beest of …” door Dimitrie Leue in het Arjaantheater voor L1 en L2
Verkiezingsdag leerlingenraad
-“Het bos in geuren en kleuren” in de Helix voor L1 en L2
-“Van tak naar tak met Friedel en Krak” in de Helix voor K3
-Infoavond MEGA voor de ouders van L6 (meer info volgt later)

7, 14 en 21 oktober: zwemmen voor L3 en L4

Via volgende kanalen kan je ons volgen en met ons communiceren. Maar vergeet
zeker niet, onze deur staat altijd open …

