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• Verlofdagen mei 

- do. 5 mei 2016: O.-H.-Hemelvaart 

- vr. 6 mei 2016: Brugdag 

- wo. 11 mei 2016: Pedagogische studiedag 

- vr. 13 mei 2016: Facultatieve verlofdag 

- ma. 16 mei 2016: Pinkstermaandag 

 

 

• Facultatieve verlofdagen schooljaar 2016-2017 

- ma. 17 oktober 2016: Duffel jaarmarkt 

- vr. 2 juni 2016:  Facultatieve verlofdag 

 

 

• Fairtrade-picknick 

Op do. 12 mei 2016 nemen we deel aan de fairtrade-picknick, georganiseerd door de  
             gemeente.  Deze picknick gaat door op domein “De Locht” samen met alle andere Duffelse  
             scholen.   

De kleuters van IK, K1, K2A en K2B blijven op school picknicken.  De kleuters van K3 en het  
             1

e
 t.e.m. het 5

e
 leerjaar gaan naar De Locht.   

De leerlingen van het 6
e
 leerjaar gaan die dag op uitstap naar Mechelen, maar nemen een  

             fairtrade-picknick mee.  U ontvangt nog een aparte brief met meer uitleg. 
Op deze dag zullen er GEEN warme maaltijden aangeboden worden!  Alle kleuters en 

leerlingen brengen die dag een (h)eerlijk lunchpakket mee!  

Zie aparte brief voor meer info. 

 

• Inzamelactie batterijen BEBAT 

BEBAT organiseert dit jaar een bijzondere actie voor het inzamelen van batterijen.  Bedoeling 
is dat alle Vlaamse lagere scholen in de periode van 21 maart tot en met 20 mei 2016 zoveel 
mogelijk gebruikte batterijen inzamelen.  De school die het grootste gewicht gebruikte 
batterijen per leerling heeft ingezameld, wint een gratis exclusief concert van K3 op school. 
Scholen die niet gewonnen hebben, kunnen een eigen ravotdag verdienen.  Per provincie zal 
de school die de meeste batterijen ingezameld heeft, een eigen ravotdag krijgen met o.a. 
springkastelen, een reuze vier-op-een-rij spel, een kleurtent, enz. 
De ingezamelde batterijen tellen ook mee voor het gewone spaarsysteem waarmee de school 
gratis schoolmateriaal voor de leerlingen kan verkrijgen. 
 
 
 
 
 



 
 
 

• SCHOOLFEEST! 

Op zaterdag 28 mei 2016 vieren wij ons schoolfeest! 
U ontvangt nog een aparte brief met meer info. 
 

 

• Vakantie en oefenboeken 

Wij bieden u de mogelijkheid om geheel vrijblijvend vakantie- en/of oefenboeken te bestellen. 

Het aanbod voor dit schooljaar: 

 

 Vakantie- en oefenboeken van uitgeverij Averbode: 

 Alle vakantieboeken (IK t.e.m. 6
e
 leerjaar)  6 euro/boek 

 Oefenboeken (K1 t.e.m. 4
e
 leerjaar)   6 euro/boek 

 Set van 2 oefenboeken 5
e
 + 6

e
 leerjaar (NL + FR) 11 euro/set 

 

 Vakantiekalenders uitgeverij Van In: 

 Vakantiekalender (K3 t.e.m. 6
e
 leerjaar)   8 euro/kalender 

 Zomerbingel-app 2016 (K3 t.e.m. 6
e
 leerjaar)  9 euro/code 

 Vakantiekalender + Zomerbingel-app 2016  10 euro/pakket 

 (K3 t.e.m. 6
e
 leerjaar) 

 

  

• Verkeersweek 

Verkeerslessen in de praktijk 

In de periode van di. 17 mei 2016 t.e.m. vr. 20 mei 2016 zullen er in de verschillende klassen 

verkeersactiviteiten plaatsvinden. 

Op woensdag 18 mei 2016 worden er in alle klassen fietsvaardigheidsproeven afgelegd. 

Dag op wieltjes 

Ook dit jaar organiseren we opnieuw een dag op wieltjes op vr. 20 mei 2016 voor de lagere 

school.  

De leerlingen mogen dan tijdens de speeltijden van de voor- en namiddag met rollend 

materiaal (rolschaatsen, skeelers, step, éénwielers, …) spelen. De leerlingen mogen dit 

materiaal van thuis meebrengen. Gelieve uw kind te voorzien van het nodige 

beschermingsmateriaal en alle materiaal te naamtekenen. 

Strapdag 

Op wo. 18 mei 2016 organiseren we een strapdag op onze school. De kleuters en leerlingen 

worden dan gemotiveerd om met de fiets of te voet naar school te komen en zo aandacht te 

schenken aan duurzame mobiliteit in het woon-schoolverkeer.  

Op wo. 18 mei 2016 zal de Nieuwstraat heel de voormiddag afgesloten worden voor alle 

verkeer. Gelieve er dan ook rekening mee te houden dat je de parkeerplaatsen in de 

omgeving gebruikt wanneer u ’s morgens uw kind komt afzetten met de auto.  Aangezien alle 

kleuters en leerlingen die dag fietsvaardigheidsoefeningen doen op de speelplaats of in de 

verkeersvrije omgeving, vragen wij dat iedereen met een veilige fiets naar school komt. 

Fietsexamen + verkeerstoets 

Het fietsexamen gaat door op do. 19 mei 2016 voor de leerlingen van het 6
e
 leerjaar. 

De leerlingen van het 5
e
 leerjaar nemen deel aan de online verkeerstoets in de laatste week 

van april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 

 

• Instapmoment IK-klas 

- Op ma. 9 mei 2016, de eerste schooldag na O.-H.-Hemelvaart, kunnen kleutertjes 

geboren vóór of op 9 november 2013, instappen in het klasje van juf An. Welkom aan Pim 

en Jonas! 

 

 

• Activiteiten – uitstappen 

� di. 3 mei 2016:  De kleuters van K3 overnachten in de school! 

                                             Zie aparte brief voor meer info. 

 

                                                         

• Zwembeurten 

 

di. 10 mei 2016 K2A + K2B + K3 

di. 24 mei 2016 K2A + K2B + K3 

vr. 27 mei 2016 IK + K1 
 
 

• Oudercontact 

Op di. 17 mei 2016 gaat er een individueel oudercontact door in alle kleuterklassen.   
U ontvangt een aparte brief met inschrijfstrook. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 

 

• Activiteiten – uitstappen 

� do. 12 mei 2016:  De leerlingen van het 6
e
 leerjaar gaan op  

                                             interlevensbeschouwelijke uitstap naar Mechelen. 

� ma. 30 mei 2016:  De leerlingen van het 1
e 
leerjaar brengen een bezoek aan  

                                             het Sprookjeshuis en de doeboerderij van het  

                                             Rivierenhof te Deurne. 

 

                                       

• Sportactiviteiten 

� wo. 11 mei 2016:   Alle leerlingen van de lagere school kunnen deelnemen  

                                             aan de SVS-activiteit “Atletiekmeeting” die doorgaat op het  

                                             Sportcentrum in de Rooienberg. U ontving reeds een aparte  

                                             brief met inschrijfstrook.                                      

 

                                               

• Zwembeurten 

 

di. 3 mei 2016 1
e
 lj. + 2A + 2B 

ma. 9 mei 2016 5e lj. + 6e lj. 

di. 17 mei 2016 1e lj. + 2A + 2B 

vr. 20 mei 2016 3A + 3B + 4e lj. 

ma. 23 mei 2016 5
e
 lj. + 6

e
 lj. 

di. 31 mei 2016 1
e
 lj. + 2A + 2B 

 

 

• Bosklassen 

De leerlingen van het 3
e
 leerjaar gaan op bosklassen naar Houthalen van ma. 2 mei t.e.m.  

wo. 4 mei 2016. 

 

 

• Vormsel 

De leerlingen van het 6
e
 leerjaar die Katholieke Godsdienst volgen doen hun Vormsel op  

zo. 1 mei 2016.  Proficiat! 

 

 

• MEGA-fuif 

Op vr. 27 mei 2016 worden de leerlingen van het 6
e
 leerjaar ’s avonds in Putte verwacht voor 

de MEGA-fuif.  Deze wordt georganiseerd door de politiezone BODUKAP. 

 

 

 
 
 
Heidi Dils       Het schoolteam. 
directeur 


