
                      

  

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2022 

  
Hartelijk DANK 

 
… aan de ouders en kinderen die gedurende de voorbije  warme zomer de moestuin 

hebben onderhouden; 
… aan alle 15 enthousiaste vrijwilligers die zich hebben opgegeven om ’s middags 

bij te springen in de eetzaal en/of op de speelplaats voor het toezicht bij de kleuters 
en het lager.  
… aan het oudercomité voor de bijdrage bij de aankoop van een nieuwe 

vaatwasser, de versterking van de verlichting op de parking, de aankoop van 
nieuwe kleuterfietsjes, de bijdrage voor de maximumfactuur (zwembeurten 1ste en 

2de leerjaar) en het sintgeschenk.  
 
      ******   

 

Graag uw AANDACHT voor…  
 
De STRAPdag van 16 september was weer een groot succes. Proficiat aan alle 
kinderen en (groot)ouders die een inspanning deden om naar school te stappen of 

te trappen.  
De ganse dag door was er van alles te beleven en dit dankzij de grote inzet van 

de kinderen en de leerkrachten. Bedankt iedereen! 
Laat ons onthouden om het hele schooljaar door te strappen, dat is gezond en 
goed voor het milieu!  
Wil a.u.b. het dragen van een fluohesje (en de fietshelm voor de fietser) 
aanmoedigen? We verwachten dat elk kind dat te voet of met de fiets naar school 

komt, dit hesje draagt. Wie er geen heeft, mag gerust langs het secretariaat 
passeren om er een af te halen. Als er klasuitstappen gepland zijn, is het fluohesje 

verplicht. Bij fietsuitstappen is eveneens de helm verplicht, ook voor de 
begeleiders! Indien je niet over een fietshelm beschikt, kan je op school een helm 
gebruiken. Het is aangewezen om het hesje en de helm van je kind(eren) te 

naamtekenen.  

 
****** 

 
Via onze website kan je alle nieuwtjes van onze school volgen (die vind je bij 
‘Nieuws’ bovenaan rechts en bij ‘Laatste nieuwtjes’). Ook via Gimme krijgen jullie 

informatie en foto’s doorgestuurd. Mocht je hierbij problemen hebben, gelieve 
contact op te nemen met ann.vdb@leernest.be.  

 

mailto:ann.vdb@leernest.be


 

 
Je noteerde alvast zondag 23 oktober in jullie agenda? Die zondag kan je tussen 
7.30 en 10.30 een ontbijtbox afhalen (zie website).  

Deze actie wordt georganiseerd door het oudercomité. Geef je bestelling online 
door via www.leernest.be/ontbijtbox, dit kan nog t/m vrijdag 14 oktober 2022.  

De opbrengst van de ontbijtactie zal integraal besteed worden aan de verfraaiing 
van de speelplaats van de kleuter- en lagere school.  
 

 
****** 

 
Indien je contact wil met het VCLB kan je op de themabrief, in het heen- en 
weermapje of in de agenda van je kind een groene sticker vinden met de 
contactgegevens.  

   
****** 

 
We kregen reeds meldingen dat er in verschillende klasgroepen luizen 
gesignaleerd zijn. Als dit in de klas van je kind(eren) het geval is, worden jullie via 

een brief op de hoogte gebracht. Gelieve deze aandachtig te lezen en heel goed 
op te volgen. De kans is dan groter dat de besmetting stopt.  
 

 
      ****** 

 
We willen verder groeien naar een afvalarme school met minder PMD en 
restafval. Ook dit schooljaar worden enkel nog drinkbussen, brooddozen en 

herbruikbare koekendoosjes toegelaten op onze school. Vergeet niet van deze te 
naamtekenen. Let er ook op dat de drinkbussen goed kunnen sluiten. 
 

Momenteel hangen er aan de kapstok, buiten op de grote speelplaats, heel wat 
jassen en truien. Deze zijn op zoek naar hun eigenaar. Gelieve je kind(eren) 

erop te wijzen deze mee te nemen naar huis. Einde van het vorig schooljaar 
hadden we drie volle tafels gevonden voorwerpen (kledij, doosjes,…) die niet 

genaamtekend waren. Deze bleken van ‘niemand’ te zijn… Alle kinderen kregen 
nochtans de kans om samen met de leerkracht hun gerei uit te zoeken.  
De kinderen krijgen ook dit schooljaar de kans om op het einde van elke maand 

hun gerei uit te zoeken en mee te nemen. Voor een vakantieperiode worden de 
gevonden voorwerpen uitgestald aan de schoolpoort. Wat daarna nog overblijft en 

niet genaamtekend is, komt in een zak terecht en schenken we aan een goed doel 
of brengen we naar de kringloopwinkel.  

 
Woensdag en donderdag zijn onze fruitdagen, gelieve dan geen koekjes mee te 

geven. Graag met je kind(eren) bespreken om het fruit op te eten, eventueel de 
portie aanpassen aan je kind(eren), zodat het (volledig) stuk fruit niet in onze 
fruitcontainer moet belanden.  

 
Lege batterijen kan je nog steeds meegeven met je kind(eren).  

 

http://www.leernest.be/ontbijtbox


 

Activiteitenkalender oktober 
 

Wanneer? Wat?  Wie? 
Ma 3/10 Facultatieve verlofdag Vrijaf voor 

iedereen! 

Woe 5/10 Dag van de leerkracht Alle 
leerkrachten 

Di 11/10 Zwemmen L1, L2, L3 en 
L4 

Do 13/10 Medisch onderzoek op school 
 

L4A 

Vrij 14/10 Rapport  + welbevindingsrapport 
 

L1 t/m L6 

Di 18/10 Medisch onderzoek op school 
 

L4B 

Uitstap planetarium ‘Cozmix’ Brugge (brief 
volgt) 

K3 en L1 

Do 20/10 Uitstap naar de Brielmeersen in teken van 
‘Week van het bos’ 

L4 

Vrij 21/10 Dag van de jeugdbeweging: laat je uniform 
zien! 

Alle kinderen 

Zo 23/10 Ontbijtactie oudercomité: 
afhalen ontbijtbox tussen 7.30 en 10.30 

Ouders en 
sympathisanten 

Di 25/10 Zwemmen L1, L2, L5 en 
L6 

Van woe 26/10 
t.e.m. vrij 
28/10 

Zeeklas ‘De Panne’ L5 

Do 27/10 Bezoek aan de bib 
 

L4B 

Van ma 31/10 
t.e.m. zo 4/11 

Herfstvakantie Vrijaf voor 
iedereen! 

 
   

   

   

   
   

   

  
 

 

   
     

    
 


