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DECEMBER 2015 
 

 

ALGEMEEN 

 

 

• Winterperiode 

Denk eraan de handschoenen, muts en sjaal van uw kind te naamtekenen, zodat deze niet 

verloren kunnen gaan! 

Ook fietshelm, zwem- en turnkledij, turnpantoffels en turnzakken naamtekenen a.u.b. 

 

• Fietslichtactie 

Tijdens de wintermaanden stellen we veilige fietsers in de kijker!  Met de hulp van de 

oudervereniging en de leerkrachten worden ’s morgens alle binnenkomende fietsen 

gecontroleerd op goed functionerende lichten. 

Wie gedurende de controlemaand december goed in orde is, mag daarvoor een beloning 

verwachten! 

 

• Fietsenrij 

Aan alle leerlingen die de school met de fiets verlaten, vragen wij om mee te lopen met de 

fietsenrij en buiten te gaan via de fietsenpoort.  Ouders kunnen hun kind(eren) dan opwachten 

aan de overkant van de straat.  Leerlingen mogen eventueel met de fiets aan de hand over 

het voetpad naar de schoolingang stappen. 

 

• Gebruik Kus en rij-strook 

Wij willen met aandrang vragen dat wanneer u uw kind ’s morgens met de auto brengt, dat u 

ook gebruik maakt van de kus- en rijstrook (inrijden langs de Kasteelstraat!).  Gelieve uw kind 

niet af te zetten aan de overkant van de straat (aan de garages)!  Dit om het verkeer in onze 

straat zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

 

 

• Foto’s website 

Foto’s van de verschillende klasactiviteiten zijn vanaf heden terug te bezichtigen op onze 

website. 

Bij ”Klassen” gaat u naar de klasfoto van uw kind.  Onder de klasfoto kan u klikken op de link: 

“Activiteiten: ontdek ze hier”.  Zo komt u bij de foto’s van de klasactiviteiten terecht. 

Neem zeker een kijkje op www.tkompas.be !                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Formulieren Mutualiteit 

Al enkele jaren krijgen wij de vraag van ouders om formulieren van de verschillende 
ziekenfondsen in te vullen voor het verkrijgen van een terugbetaling op schooluitstappen. 
Omdat dit veel (reken)werk meebrengt voor het secretariaat hebben wij besloten het volgende 
te doen: 
- Voor het 1

e
 tot en met het 6

e
 leerjaar zal een formulier aangemaakt worden voor de 

terugbetaling van de schoolreizen en meegegeven worden met de leerlingen in juni na de 

schoolreis. 

- Voor de leerlingen van het 3
e
 en 6

e
 leerjaar zal een formulier opgemaakt worden voor de 

deelname aan bos- en zeeklassen. 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 

 

 

• Instapdag IK-klas 

� Op wo. 9 december 2015 mogen 2,5-jarige kleuters met hun ouders een kijkje komen 

nemen in de klas van juf Liesbeth  van 11 u. tot 12 u. 

 

• Activiteiten – uitstappen 

� vr. 4 december 2015: Sinterklaas en Zwarte Piet op school in de  

                                              voormiddag.   

 
• Zwembeurten 

 

di. 8 december 2015 K2 + K3 

vr. 11 december 2015  IK + K1 
 

• Kerstviering  

Alle kleuters vieren samen kerstfeest op school op vr. 18 december 2015 in de voormiddag. 

 

• Schoolreissparen 

Voor de maand december wordt het schoolreissparen van de leerlingen van de lagere school 

gesponsord door de oudervereniging.  De sponsoring voor de kleuters gebeurt rechtstreeks bij 

de afrekening van de schoolreis in juni, waarvoor oprechte dank! 

 

• Oudercontact  

De ouders van de kleuters van IK, K1, K2 en K3 hebben de mogelijkheid tot een individueel 

gesprek met de klasleerkracht op hetzelfde moment dat de rapportbesprekingen van de 

lagere school doorgaan, nl. do. 17 december 2015 tussen 16.00u en 19.00u.   

Tijdens deze avond is de school ondergedompeld in de kerstsfeer.  Indien de kleuters 

meekomen, vragen wij met aandrang om hen niet alleen op de speelplaats te laten.  Zij blijven 

steeds onder toezicht van de ouders.   

U ontvangt nog een aparte brief met inschrijfstrook. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 

 

• Activiteiten – uitstappen 

� vr. 4 december 2015: Sinterklaas en Zwarte Piet op school in de  

                                              voormiddag.   

� vr. 11 december 2015: De leerlingen van het 3
e
 leerjaar brengen een  

                                              bezoek aan het “Suske en Wiske museum” te  

                                              Kalmthout.  Kostprijs: 4 euro. 

• Sportactiviteiten 

� di. 8 december 2015: De leerlingen van het 5
e
 leerjaar nemen deel aan de  

                                              SVS-activiteit “American Games” te Mechelen.   

                                              Kostprijs: 3 euro. 

 

• Zwembeurten 
 

di. 1 december 2015 1
e
 lj. + 2

e
 lj. 

ma. 7 december 2015  5
e
 lj. + 6

e
 lj. 

di. 15 december 2015 1
e
 lj. + 2

e
 lj. 

vr. 18 december 2015  3
e
 lj. + 4

e
 lj. 

 

• Aanpassing nieuwsbrief november 2015 

Voor deelname aan de “Technologieolympiade”, wordt aan de leerlingen van het  
             6

e
 leerjaar een bijdrage gevraagd van 1 euro. 

 

• Kerstvieringen 

� Op vrijdag 18 december sluiten de leerlingen die katholieke godsdienst volgen het eerste 

trimester af in de Sint-Martinuskerk. Om 10.30 u. staat de adventsviering 

geprogrammeerd. Rond de adventskrans wordt uitgekeken naar het feest van Kerstmis. 

Ook ouders en grootouders zijn van harte welkom in deze viering die ongeveer een uurtje 

zal duren.  

� Alle leerlingen vieren samen kerstfeest in hun klas.. 

 

• Schoolreissparen 

Voor de maand december wordt het schoolreissparen van de leerlingen van de lagere school 

gesponsord door de oudervereniging, waarvoor oprechte dank! 

 

• Middagsporten 

De trefbalcompetities werden in oktober en november gespeeld vanaf het 3
e
 leerjaar.  We 

wachten op de laatste match om de winnaars bekend te maken.  Alvast bedankt, meester 

Bruno en meester Kris om deze wedstrijden te fluiten! 

 

• Toetsen 

In de periode van  vr. 4 december 2015 t.e.m. di. 15 december 2015 zullen de toetsen 

afgenomen worden in het 6
e
 leerjaar om onze leerlingen te evalueren.  De toetsen van de 

leerlingen van het 1
e
 tot en met het 5

e
 leerjaar worden verspreid afgenomen in de periode 

tussen de herfst- en de kerstvakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Oudercontact – rapportbesprekingen 

U wordt uitgenodigd om het rapport van uw zoon/dochter te komen bespreken met de 

klasleerkracht van uw kind 

-     Voor het 1
e
, 2

e
 en 3

e
 leerjaar op do. 17 december 2015 tussen 16 u. en 19 u.   

� Voor het 4
e
 en 5

e 
leerjaar op di. 15 december 2015 tussen  16 u. en 18 u. of do. 17 

december 2015 tussen 16 u. en 19 u.   

� Voor het 6
e
 leerjaar op wo. 16 december 2015 tussen  16 u. en 18 u. of do. 17 december 

2015 tussen 16 u. en 19 u.   

Tijdens deze avond is de school ondergedompeld in de kerstsfeer.  Indien de leerlingen 
meekomen, vragen wij met aandrang om hen niet alleen op de speelplaats te laten.  Zij blijven 
steeds onder toezicht van de ouders.   
U ontvangt nog een aparte brief met inschrijfstrook. 

 
 

Heidi Dils       Het schoolteam  
directeur 


