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Beste ouders 

 

Na de herfstvakantie mochten we 5 nieuwe peuters ontvangen in de instapklas! 

Wij heten deze kinderen van harte welkom in onze school! 

 

Dit schooljaar zet onze school in samenwerking met de ouderraad zich extra in 

voor 'veilig fietsverkeer'. We gaan terug van start met het project "HELM OP 

FLUO TOP". Dit project loopt tussen de herfst -en krokusvakantie (de 

'donkere' wintermaanden).   

We moedigen de kinderen aan om zich zichtbaar 

te maken in het verkeer. Daarnaast hopen we de 

kinderen zo aan te sporen om meer te voet of met 

de fiets naar school te komen.  

Draag je een fluohesje? 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!  

 

We doen dit jaar ook mee met FLUODAG. We hopen op dinsdag 12 november 

2019 alle kinderen in een fluo-outfit te ontvangen.  

 
Ook een hart voor FLUO? Laat het zien!  

 

• Neem een foto van jezelf, vrienden, ... die zich zo zichtbaar mogelijk maken. Hoe 

zichtbaarder hoe beter, gebruik je verbeelding!  

• Deel je foto/selfie via Facebook met de hashtags xiugraag fluodag 

wijdoenmee. De 10 origineelste foto's worden beloond met flashy prijzen!  

• Geef je profielfoto op Facebook een tijdelijke fluodag-cover.  

• Zet anderen aan om de xiugraag boodschap te ondersteunen en te verspreiden.  

 

Vrijdag 15 november 2019 ontvangt u het eerste rapport van uw 

kind. De ouderavond van woensdag 20 november 2019 is net zo 

belangrijk als een rapport! Daarom durf ik jullie het individueel 

oudercontact warm aanbevelen!  

 

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 donderdag 5 

december 2019. 

 

De voorbereidingen van de kerstmarkt zijn gestart! We kijken uit naar 

het 20ste kerstweekend in Het Blavierke. We gaan er een groot feest van 

maken. Deze speciale editie willen we feestelijk inzetten met de 

kerstmusical: 'De laatste kerstboom!' Hou dus zeker het weekend van 

14 en 15 december 2019 vrij!  
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NOVEMBER 2019 

 
1 VR Allerheiligen   

2 ZA Allerzielen   

3 ZO Einde van de herfstvakantie   

4 MA Start "Helm Op Fluo Top" Iedereen 

5 DI   

6 WO Fruitdag Iedereen 

7 DO Sporthal bezet: turnen op school  

Sponsorcomité   

Ter info 

Leden  

8 VR NM:Fakkeltocht stopplaats Zepperen "monument" 

15 uur: Rode neuzen verkoop  

4de lj. 

9 ZA   

10 ZO   

11 MA Wapenstilstand Iedereen vrij  

12 DI FLUOdag  

Ouderraad  

Iedereen  

Leden  

13 WO Fruitdag Iedereen 

14 DO   

15 VR Rapport Leerlingen LO 

16 ZA   

17 ZO   

18 MA   

19 DI Schoolraad Leden 

20 WO Fruitdag 

Huis van de Sint  

Oudercontact 

NM: Handbaltornooi 

Iedereen 

Instap t.e.m. 1ste lj. 

Iedereen 

6de lj.  

21 DO   

22 VR   

23 ZA   

24 ZO   

25 MA   

26 DI Sponsorcomité  Leden  

27 WO Fruitdag 

 

Iedereen 

 

28 DO   

29 VR   

30 ZA   
 

 


