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ALGEMEEN 
 

  

 Vrije dagen  

- ma. 21 oktober 2019:   Duffel jaarmarkt 

- ma. 28 oktober t.e.m. vr. 1 november 2019: Herfstvakantie 

 

 Verse soep 

Vanaf ma. 30 september 2019 kan er ’s middags terug verse soep gegeten worden in 
de refter.  Zoals vorige jaren werken we met het systeem van soepbonnetjes. 
U kan via het maandelijks bestelformulier soepbonnetjes aankopen. 
 Kleuterschool:  8,50 euro voor 15 soepbonnetjes (oranje kaart) 
 Lagere school: 8,50 euro voor 10 soepbonnetjes (groene kaart) 
Deze bonnetjes blijven onbeperkt geldig.  Enkel bij schoolverlaters worden de 
soepbonnetjes terugbetaald. 
Leerlingen van het 1e leerjaar die nog oranje soepbonnetjes hebben van de 
kleuterschool mogen deze verder gebruiken.  Wij vragen dan wel om  
2 oranje bonnetjes te geven voor 1 grote mok soep. 
 
Afspraak voor de kleuterschool: 
Wanneer uw kleuter soep wenst, kleeft u ’s morgens een soepbonnetje op de 
brooddoos.  Zo ziet de juf gemakkelijk wie er soep neemt en gaan er geen bonnetjes 
verloren. 
 
Afspraak voor de lagere school: 
Wanneer uw kind soep wenst, kleeft u ’s morgens een soepbonnetje op zijn/haar 
brooddoos.  ’s Morgens wordt dit gemeld aan de klasleerkracht.  ’s Middags in de 
refter steekt uw kind het bonnetje omhoog en krijgt in ruil een mok soep. 
 
Week 1: 30/09, 14/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 13/01, 27/01, 10/02, 2/03, 16/03, 
30/03 
  

Maandag: Tomatensoep met balletjes 
 Dinsdag: Pompoensoep 
 Donderdag: Wortelsoep 
 Vrijdag:  Groentesoep met balletjes 
 
Week 2: 7/10, 22/10, 12/11, 25/11, 9/12, 6/01, 20/01, 3/02, 17/02, 9/03, 23/03 
  

Maandag: Tomatengroentesoep met balletjes (niet gemixt) 
 Dinsdag: Chinese noedelsoep 
 Donderdag: Tomatengroentesoep met balletjes 
 Vrijdag:  Groentesoep met balletjes 
 

 

 

 



 Schoolrekeningen 

Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u het bestelformulier voor oktober 2019. 

Gelieve dit blad in te vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht ten laatste op 

ma. 30 september 2019.  Gelieve dit blad elke maand in te vullen en te 

handtekenen, ook wanneer uw kind niets neemt! 

In het begin van de maand november ontvangt u een betalingsuitnodiging voor de  

1e periode van dit schooljaar (september – oktober 2019).   

Gelieve deze betaling binnen de 10 dagen na ontvangst uit te voeren en voor 

elke leerling apart te betalen.  Vergeet niet hierbij de gestructureerde 

mededeling, onderaan de overschrijving, te vermelden a.u.b.! 

 

 Lidgeld oudervereniging: BELANGRIJK! 

Deze maand kan u op het bestelformulier aanduiden of u lid wenst te worden van de 

oudervereniging van onze school.  Het lidgeld bedraagt slechts 3 euro per gezin.   

Gelieve dit eenmalig aan te duiden bij het oudste kind van het gezin. 

 

 Afwezigheden 

Mogen wij u uitdrukkelijk vragen  indien uw kind afwezig zal zijn, om ’s morgens voor 

9 u. de school te verwittigen!   Graag ook vermelden of er warme maaltijden 

dienen geannuleerd te worden a.u.b..   

Dit kan telefonisch : 015 31 25 80 of via e-mail: secretariaat@tkompas.be. 

 

 Warme maaltijden 

Als uw kind afwezig is en u dit niet voor 9 u. verwittigt, dient u de warme 

maaltijd te betalen!  Een warme maaltijd kan enkel geannuleerd worden wegens 

ziekte.  De gele kaart moet worden binnengebracht voor het einde van de maand.  

Indien dit niet gebeurt, kunnen we geen warme maaltijd meer bestellen voor uw kind. 

 

 Parkeren in de Nieuwstraat en kus- en rijstrook 

Gelieve de kus- en rijstrook te gebruiken zoals dit hoort en uw wagen enkel te 

parkeren op de daartoe voorziene parkeerstroken.  Gelieve niet op de stoep voor de 

turnzaal te parkeren!  De politie zal hierop extra toezien en wie fout geparkeerd staat 

kan een boete ontvangen. 

 

 Turnpantoffels en turnkledij 

Mogen wij vragen dat alle kleuters en leerlingen turnpantoffels meebrengen naar 

school om te gebruiken tijdens de turnles.  Gelieve ook sokken te voorzien.   

We merken regelmatig dat turnpantoffels te groot of te klein zijn en voor de veiligheid 

van onze kinderen vragen wij om dit even na te kijken.   

Onze kinderen mogen niet op blote voeten turnen!   

Tijdens de maand oktober gaan we bij goed weer ook nog vaak buiten sporten.  

Gelieve er rekening mee te houden om uw kinderen sportief schoeisel aan te doen 

op de dagen dat er turnles voorzien is. 

Tijdens de turnlessen dragen onze leerlingen een rode T-shirt (van de school) en een 

zwarte short.  Een nieuwe T-shirt kan aangekocht worden bij de oudervereniging via 

het secretariaat van de school. 

 

 Saved by the bell 

Op vr.4 oktober 2019 vieren we de “Dag van de Leerkracht”.  Daarbij denken we ook 

aan alle landen waar er nog geen onderwijs gegeven wordt. 
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We starten om 8.30 u. door samen met alle kinderen de schoolbel te luiden.  

Iedereen mag een bel, fietsbel, … meebrengen om samen zo veel mogelijk geluid te 

maken en vooral duidelijk te maken dat onderwijs belangrijk is. (zie aparte brief) 

 

 Busevacuatieoefening 

Omdat we de veiligheid van onze leerlingen ook bij daguitstappen belangrijk vinden 

houden we op vrijdag 4 oktober 2019 een busevacuaieoefening. 

De autocar die onze leerlingen van het 5e en 6e leerjaar die dag naar de Haven van 

Antwerpen brengt, zal in de namiddag stationeren aan ons schoolplein, zodat alle 

klassen een busevacuatie kunnen oefenen.  Onze leerlingen krijgen hiervoor eerst 

instructies en uitleg in de klas, die ze nadien in de praktijk kunnen omzetten. 

 

 Nijntjesroute 

Tijdens de grote vakantie werden er in de Nieuwstraat en de Kasteelstraat borden en 

stoeptegels voor de “Nijntjesroute” geplaatst door Lokaal bestuur Duffel.  

Deze route is speels aangekleed met Nijntjes-afbeeldingen van Dick Bruna, en dus  
             op maat van kleuters. 

De Nijntjesroute is een combinatie van lesmaterialen voor in de klas, op de  
 speelplaats en in de schoolomgeving. De kinderen maken eerst spelenderwijs kennis  
 met het verkeer in de klas en op de speelplaats. Dankzij de Nijntjes-stoeptegels en - 
 borden rond de school leren ze daarna hoe ze het best actief deelnemen aan het  
 verkeer. 

Deze Nijntjesroute werd gerealiseerd met financiële steun van de provincie 
Antwerpen, via het 10op10-project. 
 
Er volgt nog een officiële opening van deze Nijntjesroute.  U ontvangt hiervoor nog 
een aparte brief. 

 

 Goodplanet Challenge “Eet lokaal” 

In het kader van de “GoodPlanet Challenges” willen wij de leerlingen van onze school 

graag nog eens extra attent maken op het belang van gezonde voeding en een goed 

klimaat. 

Het eerste actiepuntje van onze challenges op di. 15 oktober is: “Eet lokaal…” . 

“Eet lokaal” is kiezen voor lokale en seizoensgebonden groenten en fruit. 

- Waarom?   Omdat producten welke uit verre landen worden ingevoerd of in 

verwarmde serres worden gekweekt, voor heel wat vervuiling en een hoog 

energieverbruik zorgen. Bovendien zijn seizoensgroenten en -fruit van bij ons 

lekkerder, gezonder en geef je zo de lokale producenten een duwtje in de rug. 

- Hoe?   Door elke woensdag met alle kinderen van onze school samen voor fruit 

of groenten te kiezen als tussendoortje. 

Door regelmatig activiteiten te organiseren in de klassen waarbij 

seizoensgroenten aan bod komen. Zoals de pompoensoep die wordt gemaakt in 

het vierde leerjaar en de kleuterschool ter gelegenheid van de 

Ballonnekensstoet. 

 

 Bebat en inktpatronen inzamelactie 

Indien u thuis lege batterijen heeft liggen, mag u deze binnenbrengen op school.  

Voor elke kilogram ingezamelde batterijen krijgt de school punten om leuk educatief 

materiaal aan te kopen.   De tonnetjes om de batterijen te verzamelen, vindt u in de 

kleuterrefter en naast de deur van de leraarskamer in de grote traphal.  

We verzamelen ook nog steeds lege inktpatronen.  De doos hiervoor vindt u naast de 

deur van de leraarskamer. 



NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

 Openklasdag instapklas 

Op vr. 18 oktober 2019 mogen ouders met mogelijke instappers een kijkje komen 

nemen in onze kleuterschool van 16 u. tot 17 u..  Nieuwe kleuters en ouders worden 

gastvrij ontvangen in het weekthema van de kleuterschool “Kermis”.   

Van harte welkom! 

 

 Activiteiten – uitstappen 

- do. 17 oktober 2019: De 4- en 5-jarige kleuters nemen deel aan de  

                                             Moev-activiteit “Rollebolle”.  Deze gaat door in  

                                             sporthal “Klein Boom” in Putte. 

                                             Kostprijs: 3 euro 

 

 Zwembeurten 

 

di. 8 oktober 2019 4-jarigen + 5-jarigen 

ma. 14 oktober 2019 2,5-jarigen + 3-jarigen 

di. 22 oktober 2019 4-jarigen + 5-jarigen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 Activiteiten – uitstappen 

 

- vr. 4 oktober 2019*:  De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar gaan op  

                                             excursie in de Haven van Antwerpen. 

                                             Kostprijs: 9 euro 

- ma. 7 oktober 2019:  De leerlingen van het 3e leerjaar gaan een  

                                             herfstwandeling maken door het “Vrijbroekpark”  

                                             te Mechelen. 

- vr. 11 oktober 2019*: De leerlingen van het 5e leerjaar brengen een  

                                              bezoek aan de “Averegten” te Hallaar voor een  

                                              bosexploratie.    

                                              Kostprijs: 3 euro        

- ma. 14 oktober 2019*: De leerlingen van het 2e leerjaar maken een  

                                              herfstwandeling in het domein “Tivoli” te Mechelen. 

                                              Kostprijs: 2 euro                                      
- vr. 18 oktober 2019:     De leerlingen van het 1e leerjaar leren over de  

                                              herfst in het gemeentepark.    

- di. 22 oktober 2019*: De leerlingen van het 4e leerjaar brengen een  

                                             bezoek aan speelbos “Everzwijnbad” te  

                                             Oud-Heverlee.  

 

* Bij deze uitstappen is het niet mogelijk om een warme maaltijd te  

  bestellen.  Gelieve hiermee rekening te houden bij het invullen van de  

  menukaart van uw kind.                                

 

 Zwembeurten 
 

di. 1 oktober 2019 1e lj. + 2e lj. 

vr. 4 oktober 2019 3e lj. + 4e lj. 

ma. 7 oktober 2019 5e lj. + 6e lj.  

di. 15 oktober 2019 1e lj. + 2e lj. 

vr. 18 oktober 2019 3e lj. + 4e lj. 

 

 Schoolreissparen 

Schoolreissparen start vanaf oktober voor elke leerling van de lagere school.  Dit 

wil zeggen dat elke leerling maandelijks 2 euro spaart voor de schoolreis op het 

einde van het schooljaar. 

U betaalt via de schoolrekening van oktober t.e.m. mei (8 x 2 euro) met een 

eventuele afrekening in juni voor het resterende bedrag.  We hopen zo rekening te 

houden met de verzuchting niet al te diep in de geldbeugel te moeten tasten voor 

deze aangename uitstappen. 
 

 Werelddierendag 

Op vr. 4 oktober 2019 leren we over de dieren omwille van “Werelddierendag”.   

 

 Wedstrijd van het Davidsfonds 

      Op vr. 4 oktober 2019 nemen de leerlingen van het 3e t.e.m. het 6e leerjaar deel aan  
             de poëzie- en voordrachtwedstrijd van het Davidsfonds.  Deze gaat door in de refter  
             van onze school en vangt aan om 19.30 u.. 
             Meer info in een aparte brief. 

 



 Zeeklassen 

Onze leerlingen van het 6e leerjaar gaan op zeeklassen naar Sint-Idesbald van  

ma. 14 tot en met vr. 18 oktober 2019. 

 

 Fietscontrole 

             Op vr. 18 oktober 2019 komen de agenten van de politiezone BODUKAP een  
             fietscontrole doen op school.  De fietscontrole voor de leerlingen van het 6e leerjaar  
             gaat door op vr. 11 oktober 2019 omdat zij de week nadien op zeeklassen  
             zijn.   Gelieve ervoor te zorgen dat de fiets van uw zoon/dochter in orde is.  Wanneer  
             de fiets volledig in orde is, komt hij/zij in aanmerking voor een leuke prijs. 

             Even ter herinnering, een fiets die wettelijk in orde is heeft : 
                * een rinkelende bel 
                * 2 doeltreffende remmen 
                * 1 rode reflector achteraan (een smart-lichtje is GEEN reflector) 
                * 1 witte reflector vooraan (een smart-lichtje is GEEN reflector) 
                * op elke pedaal, - aan beide zijden een oranje reflector 
                * in elk wiel 2 oranje reflectoren of witte reflecterende strip op de band (witte  
                  staafjes zijn extra’s) 

             Een veilige fiets heeft tevens een werkend wit voorlicht en rood achterlicht. 
             Dit is voor alle soorten fietsen van toepassing.  Vanaf het 3e leerjaar dient uw kind dit  
             ook aan te bieden bij de controle. 

 Rapporten 

De herfstrapporten worden meegegeven op do. 24 oktober 2019.   
 

 
 
 
 
Heidi Dils       Het schoolteam 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

za. 28 september 2019 
BALLONNEKENSSTOET 

Thema “VIP” 
 

Stoetwagen nr. 5 van ’t Kompas 
met dank aan onze oudervereniging! 

 
Start Stoet: 19.30 u. Handelsstraat 

 
Opstelling op het schoolplein 

Hotdogs – pompoensoep 

 
 

IEDEREEN WELKOM!! 
 


