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Beste ouders,
Het schooljaar is nu al een paar weken aan de gang en er was al van alles te beleven.
De komende weken staat er ook nog van alles te gebeuren. We geven een overzicht.
Strapdag
De derde week van september staat in het teken van verkeer en mobiliteit naar aanleiding van ‘De
Week van de Mobiliteit’. Op donderdag 22 september is het ‘Strapdag’, de autovrije schooldag voor
basisscholen. De Strapdag valt samen met de Europese autovrije dag. Het is de bedoeling dat we
donderdag (maar ook de andere dagen van het schooljaar) zoveel mogelijk per fiets of te voet naar
school komen!
Fietscontrole
Op dinsdag 27 september is er in de namiddag fietscontrole. Mogen we uw medewerking vragen om
de fiets van je kind volledig in orde te maken of laten maken.
Scholenveldloop
Donderdag 29 september vindt de scholenveldloop plaats op het voetbalterrein in de Kloosterstraat
te Assenede. De wedstrijden voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar vinden in de namiddag plaats.
De starturen delen we nog mee via de schoolagenda. We rijden bij droogweer met de fiets naar
Assenede. Supporters op post.
Zwemmen
Op maandag 26 september in de namiddag gaan we voor de eerste maal zwemmen. We rijden met
een bus van en naar het zwembad in Eeklo.
Week van het Bos
Op maandag 10 oktober gaan we de hele dag op uitstap. In de voormiddag trekken we op
leerwandeling door Het Leen in Eeklo. We eten ons lunchpakket op en stappen nadien te voet naar
het zwembad voor de tweede zwembeurt van dit schooljaar.
Tutti Frutti
Op donderdag 13 oktober starten we opnieuw met Tutti Frutti. De prijs voor 30 weken fruit op school
bedraagt 9,00 euro. Meer info vind je op de aparte brief.
Batterijen inzamelen
In onze school staat een inzamelton van BEBAT voor gebruikte batterijen. Zo maken we de kinderen
op jonge leeftijd vertrouwd met recycleren en selectieve afvalophaling. Wij worden hiervoor als
school beloond met spaarpunten die we kunnen inruilen voor nuttige materialen.

