
Informatiefje 3 – 3 september 2021 

 

Kalender 

Woensdag 8 september: zwemmen voor 1, 3 en 5 / infoavond voor alle ouders. 

Vrijdag 10 september: terugkomdag voor 1abc. 

Woensdag 15 september: zwemmen 2, 4 en 6 

Vrijdag 17 september: strapdag (meer info volgt) 

 

Onthaalavond 8 september 

De klassen worden alfabetisch in groepen verdeeld. Groep 1: de familienaam begint met de 

letters A tot M. Groep 2: de familienaam start met de letters N tot Z. 

 

Groep 1 van het 1e, 2e en 3e leerjaar wordt samen met groep 2 van het 4e ,5e en 6e leerjaar 

verwacht op het eerste tijdstip, namelijk van 19u00 tot 19u30. 

 

Groep 2 van het 1e, 2e en 3e leerjaar wordt samen met groep 1 van het 4e, 5e en 6e leerjaar 

verwacht op het tweede tijdstip, namelijk van 19u45 tot 20u15. 

 

Mogen wij vragen om bij voorkeur slechts met één ouder aanwezig te zijn en een 

mondmasker te dragen? Jammer genoeg kunnen we geen olvp-café aanbieden na de 

onthaalmomenten. 

 

CLB-lijsten 

De kinderen van het 1e, 4e, 5e en 6e leerjaar kregen een invullijst mee van het CLB (Centrum 

LeerlingBegeleiding). Kan je deze bezorgen aan de juf of de meester?  

 

Smartschool 

Wij werken vanaf dit schooljaar met Smartschool voor ons leerlingvolgsysteem. Jullie kunnen 

ons heel erg helpen om de gegevens vlot in het systeem te zetten. Binnenkort ontvangen 

jullie een link met enkele vragen aangaande de medische toestand van je kind, de 

gezinssituatie,… Vanzelfsprekend rekening houdend met de wet op de privacy. Enkel de juf 

of de meester, de zorgjuf en directie kunnen deze gegevens inkijken. Zij zullen ongetwijfeld 

deze met de nodige discretie behandelen. 

   

Huiswerkklas Pagadder 

Net zoals vorige jaren organiseert de naschoolse opvang een huiswerk- en knutselklas. Juf 

Kathleen (4c) geeft op maandag en donderdag knutselen en op dinsdag doet zij de 

huiswerkklas. Juf Annelies (4a) organiseert op maandag en donderdag de huiswerkklas.  

 

Typeles - VTTI 

Eind vorig schooljaar werden de inschrijvingsformulieren van VTTI meegegeven aan de 

leerlingen van het 4e en 5e leerjaar voor de typecursus die je kind tijdens de middag kan 

volgen op school. Nog niet ingeschreven maar heb je wel interesse? Kijk dan op de website 

van www.vtti.be voor meer info. 

http://www.vtti.be/


 

Kalender ouderraad 

Heel erg bedankt voor jullie creatieve inbreng. De kalender wordt hierdoor ongetwijfeld 
weer een succes. We geven deze kalenders per gezinsoudste mee. Als je deze niet wil 
aankopen, bezorg je hem terug aan de juf of meester. Bijbestellingen kunnen steeds via het 
secretariaat. Prijs per kalender is 12 euro. 
 

Kip@home 

Ook dit jaar geen traditioneel schoolrestaurant. Maar… we organiseren wel een kip@home. 

Hierdoor kunnen jullie thuis genieten van een heerlijk gebakken kip, verse vol au vent of een 

vegetarische tajine. Hou alvast zaterdag 9 oktober vrij voor een afhaalmoment. 

 

Familienieuws 

Proficiat aan Cloë Smet (6a) en familie bij de geboorte van haar zusje Allisia. 


