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                                           27e jaargang -  nr. 03 – 15-09-2017 
AGENDA   

 
 Ma. 18/09/2017 : Start week v/h verkeer – 1A+1B brengen een bezoek a/h ziekenhuis met de schoolbus 
 Di. 19/09/2017 : De kleuters van 1KA+1KB brengen een bezoek a/d Garage Adriaansen met de schoolbus 
     Fietscontrole door de politie voor 1ste + 2de +3de leerjaar (fiets meebrengen) 
 Woe. 20/09/2017 : Vergadering klassenouders  
 Do. 21/09/2017 : De kleuters van 3KA+3KB maken een uitstap met bus + trein 
     Fietscontrole door de politie voor 5de + 6de leerjaar (fiets meebrengen) 
 Vr. 22/09/2017 : Afsluiting verkeersweek 
     Fietscontrole door de politie voor 4de leerjaar (fiets meebrengen) 
 

VERKEERSWEEK 

 
Tijdens de jaarlijks wederkerende ‘verkeersweek’ wordt er gewerkt rond verkeerseducatie- en vaardigheden.  
In alle klassen (ook kleuters) gebeurt dit de hele dag door en blijft niet beperkt tot één leergebied/vak.  Er 
worden ook uitstapjes gedaan met de schoolbus, met openbaar vervoer, met de fiets, te voet,…  We leren 
veilig oversteken, de fiets in orde maken,…  Kortom we zijn bezig met alle facetten van ‘veilig’ verkeer.  Aan de 
kinderen (en hun ouders vragen we om zoveel mogelijk op een milieubewuste of gezonde manier naar school 
te komen : te voet, met de fiets, met de schoolbus, carpoolend en fietspoolend. 
Er zullen gedurende deze week leerlingen begeleid door een leerkracht, rondwandelen.  Zij fungeren een 
beetje als veiligheidsagenten. Ze zullen  u op vrijdag belonen voor uw correct gedrag, maar zullen u beboeten 
voor uw niet-correct gedrag tijdens de eerste dagen. We vragen dan ook het nodige respect tegenover deze 
kinderen.  
Mogen wij ook een extra inspanning van de ouders vragen om deze week superveilig te zijn in het verkeer? 
De verkeersregels correct na te leven! Niet parkeren waar het niet mag ! Het is uw manier van handelen, 
spreken, … die uw kinderen gaan nabootsen. Als dat goede voorbeelden zijn, hebben we al een flinke stap in 
de goede richting gezet.  De kinderen zullen trots zijn op u! (wij ook) 

 

FIETS MEEBRENGEN + FIETSCONTROLE 

 
Tijdens de verkeersweek komt de politie een controle uitvoeren op alle fietsen van de leerlingen van de lagere 
school.   Zij controleren remmen, lichten,… kortom de veiligheid van de fiets.  De leerlingen oefenen ook hun 
fietsvaardigheden op de dag dat ze de fiets mee naar school moeten brengen.  Let goed op welke dag uw 
kind(eren) met de fiets naar school moet(en) komen. (zie agenda boven) 
 

NIET VERGETEN 

 
Vanaf maandag 11 september zijn we gestart met EEN NIEUWE REGEL IN DE KLEUTERSCHOOL! 
ALLE KLEUTERS moeten vanaf dan OPGEHAALD WORDEN in hun klasje om 15.35u. 
De kleuterjuffen komen dus niet meer naar buiten met de kleuters, zij wachten in hun klasje tot alle  
kleuters zijn opgehaald. (uitgezonderd de kleuters die naar de naschoolse opvang gaan natuurlijk) 

 

Zo is het minder druk op de speelplaats en kunnen we beter controleren welk kind met welke (groot)ouder  
naar huis gaat. 
 
 

 



TIJDSCHRIFTJES – BOEKJES 

 
De school doet vrijblijvend een aanbod van tijdschrijftjes en boekjes, enkel jaarabonnementen.  
Gelieve ENKEL het formulier te gebruiken bij een bestelling.  Graag contant geld met formulier in een 
envelopje bezorgen via de leerkracht. DIT KAN NOG TOT MAANDAG 18/9 !!! 
 

PRAKTISCHE MEDEDELING IVM UITSTAP 3KA+3KB 

 
Op donderdag maken de kleuters van juf Lotte en juf Mia een uitstap met het openbaar vervoer.  Zij blijven 
een hele dag weg dus IEDEREEN brengt een rugzak mee met lunchpakket + drinken voor een hele dag. 
Denk er ook aan om uw kleuter fijne wandelschoenen aan te geven en eventueel een regenjas. 
Zeker niet vergeten ! Een fluovestje ! 
 

SCHOLENVELDLOOP 

 
Op dinsdag 26 september organiseert de gemeentelijke sportraad en de gemeentelijke sportdienst Ravels de 
jaarlijkse scholenveldloop voor alle scholen van Ravels, Weelde en Poppel.  Deze gaat door op de terreinen 
van FC Unitas te Ravels-Eel, Broekstraat 3. Ouders, familie, vrienden,.. zijn hartelijk welkom om te komen 
supporteren voor hun kind(eren). 
 
ALLE kinderen dragen tijdens de veldloop de turnkleding van de school. Let op! Geen turnpantoffels maar 
echte sportschoenen.  
 
De leerlingen van het 1ste + 2de + 3de leerjaar worden gehaald en gebracht met de bus. 
De leerlingen van het 4de + 5de + 6de leerjaar zullen met de fiets rijden.  Zorg dat je fiets in orde is !!! 
 
Start  Lj. Afstand 
9.25u  2de 600 meter 
10.15u  6de  1000 meter 
11.05u  1ste  600 meter 
11.50u  5de  1000 meter 
13.05u  4de  800 meter LUNCHPAKKET MEEBRENGEN!  
13.55u  3de  800 meter LUNCHPAKKET MEEBRENGEN! 
 

TOELICHTING LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING 

 
Na de aanbeveling van de onderwijsinspectie zijn we dit jaar in de lagere school gestart met een zwemweek 
en niet-zwemweek. In de niet-zwemweek krijgen de kinderen een extra les lichamelijke opvoeding. Op 
dinsdag zijn er elke week 2 leerkrachten lichamelijke opvoeding aanwezig: juf Marleen en meester Wim. Elke 
week op dinsdag hebben alle klassen van de lagere school een les lichamelijke opvoeding. Dit gebeurt met het 
ganse leerjaar samen, dus veelal zijn dat 2 klassen. Dit betekent meer kinderen in de zaal, waardoor het niet 
altijd evident is om met de grote groep samen in de zaal te blijven. Daarom zal voor een aantal klassen  
beurtelings ook buiten op de speelplaats (indien het weer het toelaat) een deel van de les gegeven worden. 
Kinderen mogen dan een trui of vest dragen indien het wat frisser buiten is/wordt.  
Door de groep op te splitsen kan de kwaliteit van de lessen verzekerd worden en draagt dit bij tot het comfort 
van leerlingen en leerkrachten.  
Deze manier van werken zullen we samen met de leerkrachten lichamelijke opvoeding regelmatig evalueren 
en bijsturen waar het nodig zou zijn. 
 



STARTACTIVITEIT HEIDEBIEKENS 

 
 
Halloooo! Vandaag brachten wij…de leidsters 
van de Heidebiekens een bezoekje op school  
 
We geven nog graag een woordje uitleg : Wij 
zijn Chiro Heidebiekens, een jeugdvereniging 
voor meisjes van 6-12 jaar.  Wij organiseren 
tal van leuke, originele activiteiten zoals 
kookactiviteit, muziekavond, quiz, …  Soms 
gaan we ook op uitstap : zwemmen, 
speeltuin,… 
 
NU  zaterdag 16 september nodigen wij alle 
meisjes (vanaf het eerste leerjaar tot het 
zesde leerjaar)  uit om een kijkje te komen nemen bij onze supercoole startactiviteit !!! Van 14.00u tot 17.00u 
aan ons jeugdlokaal. 
Zonder verplichtingen, beslissen of je wel of geen lid wilt worden, doe je pas nadien.  
 
Groetjes en tot zaterdag ! Zoemmmm!  
Leidsters Chiro Heidebiekens Poppel 
 

FUNSPORT  

 

 
 


