
Informatiefje 6 – 12 oktober 2021 

 

Kalender 

Woensdag 13 oktober: zwemmen 135 

Donderdag 14 oktober: film cc: “Miniscule 2” voor 1abc en 2abc 

Vrijdag 15 oktober: meester op de fiets 4abc, digitale wolven 2abc 

Dinsdag 19 oktober: geen huiswerkklas 

Woensdag 20 oktober: zwemmen 246 / MOEV korfbalinstuif 1e en 2e leerjaar 

Donderdag 21 oktober: digitale wolven 1c, 5ac en 6abc 

Vrijdag 22 oktober: digitale wolven 3abc en 4abc 

Maandag 25 oktober: start wereldweek 4abc, herfstwandeling Hingene 5b, bezoek bib 3c / 

eerste leerlingenraad 

 

Kip@home 

De leveringen en afhaling van ons kip@home zijn vlot verlopen. We hopen echt dat we naar 

volgend schooljaar toe een “echt” schoolrestaurant kunnen organiseren. 

 

Een welgemeende dank aan onze sponsors: Appvize.me – Transport Dehertogh – Dakwerken 

Bernaerts – Kenze – Segers & Zoon – Stofferingen De Clercq -  One16 – Erka – Deto – 

Kapsalon Karizma – Go-Solar – Belle Ella en Advocaat Sylvia Sroka. 

 

Schoolfotografie 

De foto’s werden verdeeld. Bijbestellingen en teruggave kan tot 18 oktober. Het bedrag 

komt op de schoolrekening begin november. 

 

Afvalarme school 2020 

Wat zijn we trots op onze leerlingen! Gedurende vijf jaren leerden ze via workshops,  

bezoeken aan het containerpark, de verzorging van onze compostbak,…heel wat over 

hergebruiken, recycleren en composteren. Hierdoor verzamelden we zoveel “planeten” dat 

we uitgeroepen werden tot de beste afvalarme lagere school van Bornem. Bij Ivarem 

behaalden we een zilveren plaats en kregen hiervoor een cheque van 250 euro. 

Vanaf dit schooljaar starten we weer met het vijf jaren plan “Afvalarme” school. Onze 

leerlingen hebben beloofd om ook dit project tot een goed einde te brengen.  

 

Scholenloop Sparta  

Woensdagnamiddag 29 september liepen heel wat kinderen een fantastische wedstrijd 

veldlopen. De groepen werden onderverdeeld volgens leerjaar en geslacht. Behaalden een 

bronzen medaille: Emma Dauwen (2c), Ella-Noor Croket (3a),  Améline Beeckmans (4a). Een 

welverdiende zilveren medaille voor Eleonora Andries (1b), Lizette Van Eetvelt (2c), Renée 

Wauters (4c) en Manolis Vermetten (5c). Super-proficiat aan Stan Ilegems (4b) met zijn 

gouden medaille. 

 

 

 



Digitale wolven 

We hebben voor alle leerjaren een workshop vastgelegd bij digitale wolven. Hun missie is 

om kinderen voor te bereiden op de digitale wereld van morgen. Samen gaan ze aan de slag 

met toepassingen en laten ze onze leerlingen eigenhandig ontdekken wat de mogelijkheden 

zijn. Op die manier leren ze technologie te gebruiken als een echte superkracht. 

 

Leerlingenraad 

Er wordt vanuit elke klas een afgevaardigde verkozen die maandelijks de leerlingenraad zal 

bijwonen. Zij vertegenwoordigen de klas en leggen ideeën en voorstellen voor. Tijdens de 

personeelsvergaderingen wordt besproken wat haalbaar is of niet. 

 

Refter 

Sinds begin oktober eten de leerlingen opnieuw in de refter, dit in twee shifts. Het 1e, 5e en 

6e leerjaar start. 

 

Uitstappen 

Vergeten jullie niet dat jullie mutualiteit een tegemoetkoming geeft voor themaklassen en 

schooluitstappen? Bezorg hiervoor het nodige formulier aan de juf, meester of het 

secretariaat. 

 

Familienieuws 

Heel veel sterkte aan de familie van Sferre Michiels (6c) bij het overlijden van zijn opa, Marc 

Vervoort. 


