
Informatiefje 7 – 22 oktober 2021 

 

Kalender 

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

eerste leerlingenraad 

Dinsdag 26 oktober: bezoek bib 3a / medisch schooltoezicht 6a 

Woensdag 27 oktober: zwemmen 135 / individuele oudercontacten 

Donderdag 28 oktober: herfstwandeling Hingene 5ac / groentemarkt / individuele 

oudercontacten 

Vrijdag 29 oktober: digitale wolven 1ab en 5b / herfstrapport 

Herfstvakantie van maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november 

Dinsdag 9 november: ouderraad / medisch schooltoezicht 6b / cc film 4abc 

Woensdag 10 november: zwemmen 246 

Donderdag 11 november: wapenstilstand 

 

Vervangingen 

Na de herfstvakantie start juf Kathleen (4c) in een andere school, dicht bij haar in de buurt. 

Hierdoor krijgen de leerlingen van 4c tot eind schooljaar les van juf Nina. Wij wensen juf 

Kathleen heel veel succes in haar nieuwe school. 

 

Groentemarkt 

Onze eerste groentemarkt was een succes. Op heel korte tijd waren de pompoenen, rode 

bieten, prei en rozemarijn uitverkocht. De volgende verkoop vindt plaats op donderdag 28 

oktober vanaf 15u15 aan de schoolpoort. 

 

Schoolrekening 

Na de herfstvakantie ontvangen jullie de eerste schoolrekening (digitaal of op aanvraag in 

een papieren versie). 

Vanaf dit schooljaar werken wij met het boekhoudpakket Count-e. Hierdoor kunnen jullie de 

optie POM gebruiken, een betaalsysteem waarbij jullie makkelijker kunnen betalen via een 

QR-code, betaalknop,… 

Mogen wij erop rekenen dat de betalingen binnen de 14 dagen gebeuren?  

Komt de rekening, om welke reden dan ook, ongelegen? Betaal je deze liever in 

verschillende schijven of wensen jullie een afbetalingsplan? Neem dan zeker contact op met 

het secretariaat. We vinden vast en zeker een oplossing.  

Als jullie in een financieel moeilijke situatie zitten, kunnen jullie ook persoonlijk terecht bij 

het sociaal huis, Broekstraat 40 B te Bornem. Daar kan men bekijken of jullie recht hebben 

op extra steun: 03/890 60 70 of sociaalhuis@bornem.be. 

 

Boekenclub 

Na de herfstvakantie starten we elke dinsdag in de polyzaal (vroegere refter) met een 

boekenclub. Onze leerlingen mogen dan tot aan de krokusvakantie rustig een boek lezen 

tijdens de middagpauze. 

 

mailto:sociaalhuis%40bornem.be


Snoepgoed 

We merken dat er toch wel heel wat leerlingen zijn die snoep hebben in hun brooddoos. 

Goedbedoeld maar dan eten ze wel hun boterhammen niet meer op. Kunnen jullie dit 

vervangen door fruit of groenten? Alvast bedankt. 

 

Smartschool 

We hebben vernomen dat er nog heel wat ontbrekende vragenlijsten zijn voor de ingave in 

smartschool. 

Vandaar nog eens een oproep om te surfen naar deze link : 
https://forms.office.com/r/kcx6h6C8wN! 

 

Herfsthappening 

De ouderraad organiseert op zaterdag 13 november van 17 tot 21 uur een herfsthappening. 

Een leuke, gezellige avond op de speelplaats van de school. Hou alvast die datum vrij! 

 

Familienieuws 

Proficiat aan de familie van Alex Hayrapetyan (2b) bij de geboorte van zijn zusje Anaïda. 

 

Prettige herfstvakantie! 

https://forms.office.com/r/kcx6h6C8wN

