
 

Agenda en nieuwsbrief: november 2018 
 

Beste ouders 

 

Na de herfstvakantie mochten we 3 nieuwe kleuters ontvangen in de peuterklas! Wij heten deze 

kinderen van harte welkom in onze school! 

 

We zijn inmiddels terug gestart met het project "HELM OP FLUO TOP". Dit project loopt tem 

de vrijdag voor de krokusvakantie. 

We sporen de kinderen aan om zich zichtbaar te maken in het verkeer. 

Draag je een fluovestje? Dan krijg je een sticker. Draag je een helm? Dan 

krijg je een extra sticker. 

Deze stickers kan je verzamelen op je spaarkaart en hiermee kan je 

mooie prijzen winnen!  

 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

Op vrijdag 9 november hebben we een pedagogische studiedag bij ons op school. De leerlingen 

mogen die dag thuis blijven en hebben ze een extra lang weekend. 

 

 

Vrijdag 16 november ontvangt u ook het eerste rapport van uw kind. De ouderavond van 

woensdag 21 november is eigenlijk net zo belangrijk als een rapport! Daarom durf ik jullie 

het individueel oudercontact warm aanbevelen! 

 

 

Een kind opvoeden, het lijkt misschien gemakkelijk, maar dat is het zeker niet. Iedereen komt 

wel eens vragen tegen zoals: Doe ik het wel goed? Hoe ga ik hier het beste mee om? Wat kan ik 

nu nog doen? Kan ik dit ook op een plezante manier aanpakken? 

Voor de ouders die tips willen, komt iemand van de Opvoedingswinkel Haspengouw in onze school 

op spreekuur. Het eerste spreekuur is op 28 november van 9u - 11u. 

 

De voorbereidingen van de kerstmarkt zijn ook gestart! Hou alvast het weekend 

van 8 en 9 december vrij! Op 8 december organiseren we een kerstconcert in 

onze parochiekerk Sint-Genoveva. 

 

 

 

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint ... Maar alleen voor de brave kindjes! Natuurlijk zijn in 

het Blavierke alleen brave kinderen. Daarom krijgen we de Sint op bezoek op 

vrijdag 30 november. 
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NOVEMBER 2018 

 
1 DO Herfstvakantie Iedereen 

2 VR Herfstvakantie Iedereen 

3 ZA   

4 ZO   

5 MA Start "Helm Op Fluo Top" Iedereen 

6 DI   

7 WO Fruitdag Iedereen 

8 DO Sporthal bezet Ter info 

9 VR Pedagogische Studiedag (leerlingen vrijaf)  

10 ZA   

11 ZO Wapenstilstand  

12 MA   

13 DI   

14 WO Fruitdag Iedereen 

15 DO Sponsorcomité 

Sporthal niet beschikbaar 

Leden 

Ter info 

16 VR Rapport Leerlingen LO 

17 ZA   

18 ZO   

19 MA   

20 DI Schoolraad Leden 

21 WO Fruitdag 

Oudercontact 

Iedereen 

Iedereen 

22 DO   

23 VR   

24 ZA   

25 ZO   

26 MA Ouderraad Leden 

27 DI   

28 WO Fruitdag 

Spreekuur Opvoedingswinkel Haspengouw 9u - 11u 

Iedereen 
Wie het nodig vindt 

29 DO Sponsorcomité Leden 

30 VR Sinterklaas in de school  
 


