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ALGEMEEN 
 

  

• Vrije dagen  

- ma. 17 oktober 2022:   Facultatieve verlofdag (jaarmarkt) 

- ma. 31 oktober – vr.4 november 2022: Herfstvakantie 

 

 

• Jaarmarkt 

Op ma. 17 oktober 2022 is het jaarmarkt in Duffel en is de school gesloten. 

Die dag staan wij echter op ons schoolpleintje en verkopen we lekkere 

pannenkoekjes en warme chocomelk.  Voor een creatieve activiteit kan uw kind 

terecht bij de caravan van “Tinneling” die eveneens op ons schoolpleintje zal staan. 

Wij hopen jullie van harte te mogen verwelkomen!  Wie zich graag laat grimeren kan 

ook bij ons terecht (10 – 12 u.). 

 

 

• Scholencross 

Op za. 8 oktober 2022 is het Scholencross op Sportcentrum Rooienberg. 

U ontving hier reeds een brief voor met de nodige informatie en een inschrijfstrook. 

De deelnemende leerlingen krijgen op vr. 7 oktober 2022 hun deelnemerskaartje 

mee naar huis.  Het is belangrijk dat de leerlingen dit met een veiligheidsspeld aan 

hun rode turn T-shirt van de school vastmaken tijdens de wedstrijd.  Vergeet dit 

dus zeker niet mee te brengen.    

Onze oudervereniging verwent onze deelnemers met wat lekkers aan de aankomst. 

 

 

• Verse soep 

Vanaf ma. 3 oktober 2022 kan er ’s middags terug vrijblijvend verse soep gegeten 
worden in de refter.   
 
U kan voor uw kind soep bestellen via de maandelijkse (groene) soepmenukaart.  U 
kruist alle dagen aan wanneer uw kind soep wenst te eten en bezorgt de ingevulde 
kaart terug aan de school.   
Als u niet op voorhand soep besteld heeft, kan uw kind geen soep eten in de 
refter! 
 
Indien uw kind nog soepbonnetjes heeft van vorige schooljaren, mag hij/zij deze nog 
gebruiken en afgeven in de refter voor de betaling van een mok soep. 
 
De afrekening van de soepbeurten gebeurt via de tweemaandelijkse schoolrekening 
van uw kind. 
 
 



De prijzen voor het schooljaar 2022-2023: 
Kleuters: € 0,65/soepbeurt 
Lagere school: € 1,00/soepbeurt 
 
 
Week 1:  

 

Maandag: Kippensoep met groenten (niet gemixt) 
 Dinsdag: Groentesoep met gemengde groenten (gemixt) 
 Donderdag: Tomatensoep (gemixt) met balletjes 
 Vrijdag:  Broccolisoep 
 
 
Week 2:  
  

Maandag: Bouillonsoep met groenten (niet gemixt) met balletjes 
 Dinsdag: Groentesoep met gemengde groenten (gemixt) 
 Donderdag: Tomatensoep (gemixt) 
 Vrijdag:  Broccolisoep* 
 
*De soep op vrijdag zal maandelijks wisselen. 

 

 

• Schoolrekeningen 

Deze week ontving u het bestelformulier voor de maand oktober 2022. 

Gelieve dit formulier in te vullen en terug te bezorgen aan de klasleerkracht ten 

laatste op vr. 30 september 2022.  Gelieve dit formulier elke maand in te vullen en 

te handtekenen, ook wanneer uw kind niets extra neemt! 

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

1e periode van dit schooljaar (september – oktober 2022).   

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.! 

 

 

• 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 soep en/of 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 en soep 

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

maaltijd en/of soep te betalen!  Een warme maaltijd en/of soep kan enkel 

geannuleerd worden wegens ziekte.   

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

Indien dit niet gebeurt, kunnen we geen warme maaltijd en/of soep meer bestellen 

voor uw kind. 

 

 

• Afwezigheden voor doktersbezoek 

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende 

aanwezigheid noodzakelijk voor een vlotte schoolloopbaan.  De begin- en einduren 

van de school dienen gerespecteerd te worden.  De leerlingen dienen aanwezig te 

zijn vóór het belsignaal van 8.30 u. 

Afwezigheden worden telefonisch, schriftelijk of per mail (secretariaat@tkompas.be) 

meegedeeld aan het secretariaat van de school, bij voorkeur voor de start van de 

schooldag. 
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In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, 

de school voor het einde van de schooldag verlaten.  Dit kan enkel na toestemming 

van de directeur. 

 

 

• Bebat en inktpatronen inzamelactie 

Gedurende een gans schooljaar kunnen we deelnemen aan een wedstrijd van 

Recyca.  Dit door eenvoudig inktpatronen in te zamelen.  Voor alle ingezamelde 

producten krijgen we punten.  

  

Indien u thuis lege batterijen heeft liggen, mag u deze meegeven naar school.  Voor 

elke kilogram ingezamelde batterijen krijgt de school punten om leuk educatief 

materiaal aan te kopen.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

• Openklasdag instapklas 

Op vr. 14 oktober 2022 mogen ouders met mogelijke instappers een kijkje komen 

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

ontvangen in het weekthema van de kleuterschool “Kermis”.   

Van harte welkom! 

 

 

• Activiteiten – uitstappen 

 

- vr. 21 oktober 2022:             De kleuters van KB en KC nemen deel aan de  

                                             Moev-activiteit “Rollebolle” in sporthal “De Komeet”  

                                             te Lier. 

                                             Kostprijs: 3 euro      
 

 

• Zwembeurten 

 

wo. 5 oktober 2022 KA + KB + KC 

wo. 19 oktober 2022 KA + KB + KC 

 

 

 
 



NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
 

 

• Activiteiten – uitstappen 

 

- ma. 10 oktober 2022*: De leerlingen van het 2e leerjaar maken een  

                                             herfstwandeling in het domein “Tivoli” te Mechelen. 

                                             Kostprijs: 3 euro      
 

- di. 11 oktober 2022:  De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar maken een  

                                             herfstwandeling in het Vrijbroekpark van Mechelen. 

 

- wo. 12 oktober 2022: De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar brengen een  

                                             bezoek aan de Milieuboot.  De verplaatsing gebeurt  

                                             per fiets. 

                                             Kostprijs: 4 euro 

                                 
- vr. 14 oktober 2022*:    De leerlingen van het 5e leerjaar brengen een  

                                             bezoek aan de “Averegten” te Hallaar voor een  

                                             bosexploratie.    

                                             Kostprijs: 3,50 euro 

 

- do. 27 oktober 2022: De leerlingen van het 1e en 2e leerjaar bekijken de  

                                             film “Brammetje Baas” in Cinema Plaza. 

                                             Kostprijs:  4 euro 

 

 

* 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 
 

ma. 3 oktober 2022 L1 + L2 

di. 11 oktober 2022 L5 + L6 

vr. 14 oktober 2022 L3 + L4 

di. 25 oktober 2022 L5 + L6 

vr. 28 oktober 2022 L3 + L4 

 
 
 

• Vlaamse Junior Stem Olympiade 

In de periode van 28 november tot 9 december 2022 nemen de leerlingen van het 6e 

leerjaar deel aan de Vlaamse Junior Stem Olympiade.  De deelnameprijs van 3 euro 

wordt verrekend via de schoolrekening van “november – december 2022”. 

 
 

• Zeeklassen 

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

ma. 17 tot en met vr. 21 oktober 2022. Hiervoor werd het voorbije schooljaar reeds 

gespaard. Op de schoolrekening van “november - december 2022” komt er een 

eindafrekening indien nodig.  

De infoavond voor de zeeklassen gaat door op do. 6 oktober 2022 om 19.30 u. op 

school. 

 

 

 

 



• Schoolreissparen 

Schoolreissparen start vanaf oktober voor alle leerlingen 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 

afrekening in juni voor het resterende bedrag.  

 

 

• Bosklassparen 

Zoals de voorbije jaren willen we het bosklassparen voor het 3e leerjaar integreren 

in de schoolrekening.  We sparen in totaal voor 115 euro.  De bosklassen zullen 

doorgaan van ma. 15 t.e.m. wo. 17 mei 2023. 

Dit wil zeggen dat we de drie schijven die dienen betaald te worden voor de betaling 

van de bosklassen van mei 2022, als volgt zullen verwerken. 

 Schijf 1 (40 euro) →  op rekening “september – oktober 2022” 

Schijf 2 (40 euro) →  op rekening “november – december 2022”  

Schijf 3 (35 euro) →  op rekening “januari – februari 2023” 

 Op de schoolrekening van “maart – april 2023” zal er een eindafrekening volgen  
             indien nodig. 
 
 

• Fietscontrole 

Tijdens de maand oktober komen de agenten van de politiezone BODUKAP een  
fietscontrole doen op school.  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. 

 De fietscontroles zullen doorgaan op: 
             -  1e tot en met 5e leerjaar: do. 20 oktober 2022 
             -  6e leerjaar:   vr.  28 oktober 2022 

 

• Rapporten 

De herfstrapporten worden meegegeven op do. 27 oktober 2022.  De leerlingen van 

het 6e leerjaar krijgen hun rapport (wegens de zeeklassen) na de herfstvakantie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Info levensbeschouwelijke vakken 

Voor de verschillende vakken levensbeschouwing geven wij u graag volgende info 

mee: 

 

Informatie ouders van leerling Rooms-Katholieke Godsdienst 

- Tot enkele schooljaren geleden was de eerste communie een schoolgebeuren.  

De meeste leerlingen die Katholieke godsdienst volgden op onze school deden 

gezamenlijk hun eerste communie.   

Op vraag van aartsbisdom besliste de parochie echter om een andere weg in te 

gaan. 

Sinds 2021 gebeurt de eerste communie dus niet meer op de “traditionele 

manier” en dienen ouders zelf initiatief te nemen indien zij wensen dat hun kind 

zijn/haar eerste communie doet. 

Hoe dit georganiseerd wordt en hoe u uw kind kan inschrijven, kan u terugvinden 

op de website van de parochie Sint-Martinus:  www.parochieduffel.be/communie 

 

- In het 6e leerjaar kan uw zoon/dochter zijn/haar vormsel doen.  Het is de 

bevestiging van de initiatie in de Christelijke geloofsgemeenschap.  Bij het 

vormsel word je ‘Bewogen en gezonden door de Heilige Geest’ om in en vanuit 

de geloofsgemeenschap Christen te zijn. 

Het is belangrijk dat uw kind een eigen keuze maakt.  Dus maak zeker tijd om dit 

met hem/haar te bespreken. 

Op de website van de parochie Sint-Martinus:  www.parochieduffel.be/vormsel 

vindt u de juiste informatie over hoe de voorbereidingen en dit ritueel 

plaatsvinden.  U zal hier binnenkort ook uw zoon/dochter kunnen inschrijven. 

 

Informatie ouders van leerling Islamitische Godsdienst 

Dit jaar zal de vastenmaand ramadan vallen tussen woensdag 22 maart en 21 april. 

Uit ervaring weten we dat de concentratie tijdens de lessen niet optimaal is bij 

kinderen die vasten en daarom vragen wij om met uw kind hierover in gesprek te 

gaan.  Volgens Islamgeleerden is het niet verplicht voor jonge kinderen om te vasten 

tijdens de Ramadan. 

 

Daarom adviseren wij de ouders dan ook om de kinderen die het al aankunnen, te 

laten eten en drinken tijdens de schooldagen en hen te laten oefenen met het vasten 

tijdens de weekends en op woensdag. 

Vanaf de puberteit zijn de kinderen verplicht om te vasten, maar ook hier moeten wij 

voorzichtig zijn en er zeker van zijn dat onze kinderen dit fysiek wel aankunnen. 

Sommige geleerden zijn van mening dat ook hun verstand goed ontwikkeld moet zijn 

vooraleer zij verantwoordelijk zijn voor hun daden. 

 

Belangrijk is ook dat we onze kinderen leren om het vasten veel breder te zien dan 

enkel niet eten en drinken. Het vasten betekent ook verdraagzaam zijn, solidair zijn 

met arme mensen, respect hebben voor alle mensen, niet liegen, niet pesten, goede 

daden doen iedere dag. Het betekent dus eigenlijk jezelf versterken als mens; m.a.w. 

proberen een beter mens te worden.  Kinderen die nog te jong zijn om te vasten 

kunnen wij aanmoedigen om deel te nemen aan het vasten door ernaar te streven 

beter te worden als mens in hun woorden en daden. 

 

We merken op dat sommige kinderen elkaar aanmoedigen om te vasten. Het is 

daarom belangrijk dat we onze kinderen leren om niet te oordelen over kinderen die 

niet vasten. Uiteindelijk zijn kinderen vanuit religieus oogpunt nog niet verplicht om 

deel te nemen aan het vasten. 
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De school zal de ouders steeds contacteren vanuit een bezorgdheid over het fysieke 

welzijn van de kinderen en hun schoolresultaten die niet achteruit mogen gaan. 

 

Aan het einde van de ramadan vieren we het ramadanfeest of ook wel het 

suikerfeest.  Deze dag mag uw kind thuis blijven om dit feest samen met de familie 

te vieren.  Kinderen die thuis blijven, krijgen van juf Yamina een brief om deze 

afwezigheid te wettigen. 

 

 

Informatie ouders van leerling Niet-Confessionele Zedenleer 

Groeifeest voor de leerlingen van zedenleer: 
Wil u samen met uw vrienden en familie vieren dat uw kind de kleutertijd vaarwel 
heeft gezegd en een nieuw tijdperk als lagereschoolkind is aangebroken? Of zit uw 
kind in het 6de leerjaar en wil u de periode naar het jongvolwassen zijn plechtig 
inzetten? Dan kan u voor uw kind een persoonlijk groeifeest organiseren.  
 
Om u hierbij te helpen, kan u terecht bij een vrijzinnig humanistisch consulent in het 
Huis van de Mens te Lier, Mechelen, Antwerpen of Herentals. Via de website 
www.demens.nu vindt u de nodige contactgegevens.  
 
Wil u meteen aan de slag? Dat kan met de brochure “Groeifeest voor doe-het- 
zelvers”. Deze kan u downloaden via 
https://www.lentefeest.be/oudersfamilie/individueel-feest/ .  
Indien u nog vragen heeft, kan u terecht bij de juffen van zedenleer. 
 
 
 
Heidi Dils       Het schoolteam 
Directeur 
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