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Stap je mee ?
Een nieuw schooljaar is alweer van start gegaan. Je merkte het misschien al de eerste
schooldag? We “stapten” het schooljaar in met goede voornemens én propere
schoenen… En dit schooljaar verwelkomen we niet alleen 53 nieuwe leerlingen in het
eerste leerjaar en 6 nieuwe leerlingen in andere klassen… Juf Rani (vervanging in 4A
en 5B) en meester Matthias (4C en vervanging in 1ste leerjaar) zijn nieuwe leerkrachten
vanaf dit schooljaar. We wensen iedereen hartelijk welkom en hopen op een fijne start!

Speelplaatsperikelen
Stilaan zien we onze speelplaats van uitzicht veranderen: het amfitheater is zo goed als
klaar voor gebruik, aan het speelhuisje wordt de laatste hand gelegd en de speelheuvel
wordt de volgende weken aangepakt… Verder kreeg de speelplaats vele likjes nieuwe
verf en zijn er plannen voor een nieuw afdak én nog heel wat extra groen. Alvast
hartelijk bedankt aan iedereen die zijn steentje bijdroeg: Jan (onze klusjesman), papa
Peter, de ouderraad én de leerkrachten.

Op weg… naar school
Mogen we bij het begin van het schooljaar nog eens extra aandacht vragen voor
verkeersveiligheid? In de eerste plaats: gebruik de kus-en-rij-zone
goed. Stoppen – kinderen laten uitstappen – doorrijden.
In ieder geval NIET parkeren op deze strook!
Ook verder uw auto niet verkeerd parkeren, niet bij het brengen en
evenmin bij het afhalen. Dit alles zorgt voor meer veiligheid voor UW kinderen.
De fietsenstalling staat voorlopig nog even achteraan de school in de tuin van het
klooster. Op het moment dat dit verandert, geven we u tijdig een seintje! We bedanken
in elk geval de zusters omdat we hun tuin nog even langer mogen gebruiken!!!

Schooltoelagen
Ook dit schooljaar kan u schooltoelagen aanvragen voor kinderen die in de lagere
school zitten! Indien u denkt in aanmerking te komen voor zo’n schooltoelage, kan u
een aanvraag online indienen of informatie vinden op www.studietoelagen.be. De
papieren versie is eveneens te verkrijgen op het secretariaat.
Meer informatie vindt u ook:
- bij de provincie: Provinciegebouw, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.
- door te bellen op het gratis nummer 1700.
- bovendien organiseert het OCMW een zitdag school- en studietoelagen waarop een
medewerker van de Vlaamse overheid (afdeling studietoelagen) helpt bij het invullen
van de nodige documenten. Dit gaat door op donderdag 6 oktober 2018 van 16u tot
18.30u te OCMW Duffel, Kwakkelenberg 1 - 2570 Duffel, tel. 015/30 97 80.

Strapdag
De Strapdag komt eraan ! Op vrijdag 21 september staat de auto aan de kant. Iedereen
kiest massaal om te stappen of te trappen. Dit zorgt voor meer
veiligheid aan de schoolpoort en in de omgeving van de school.
Bovendien is het goed voor de gezondheid !
Stap je mee of trap je mee? We hopen op goed weer en véél
deelnemers.

Infoavond - oudercontact
Op dinsdag 11 september houden we onze jaarlijkse infoavond.
We starten met een algemeen info-moment (voor de ouders van 1ste tot 3de lj. en
eventueel nieuwe leerlingen) in de feestzaal om 19.00 uur.
We voorzien tijd voor de algemene info die door de directeur, zorgcoördinator en CLBmedewerker, de leerkracht bewegingsopvoeding én de ouderraad gegeven worden.
Vanaf 19.45 uur geven de leerkrachten van het 1ste tot 3de
leerjaar in hun klas meer info i.v.m. de klaswerking en de leerstof.
Om 20.00 uur wordt de algemene info (vooral voor ouders van
4de tot 5e lj.) kort herhaald.
Vanaf 20.30 uur geven de leerkrachten van het 4de tot 6de leerjaar
in hun klas meer info i.v.m. de klaswerking en de leerstof.
Die avond is er bovendien mogelijkheid tot het passen, aankopen en betalen van
turnkledij. (Indien mogelijk graag gepast betalen.)

Warme maaltijden – drankjes
Vanaf 10 september zijn er weer warme maaltijden.
Drankjes tijdens de speeltijd zijn verkrijgbaar vanaf 6 september.
Graag de bestelformulieren zo snel mogelijk ingevuld terug mee naar
school geven. Wie een drankkaart nodig heeft om te drinken op school,
kan hiervoor een bestelbon invullen. De afrekening gebeurt later via de schoolrekening.
OPGELET: op vrijdag 14 september 2018 is er geen soep of warme maaltijd
verkrijgbaar omdat we deelnemen aan een wereldrecord…! Wie toch een bestelling
doorgaf voor die dag: deze wordt geannuleerd!

Ouderraad
De eerste vergadering van de ouderraad gaat door op donderdag 20 september om
20.00 uur in de Mediazaal van de Stationsstraat. Van harte welkom.

Schoolfotograaf
Op 20 september komt de schoolfotograaf langs om individuele en klasfoto’s te nemen
in de lagere school én van broertjes en zusjes in onze school. De individuele foto’s en
de klasfoto’s van de kleuterschool worden genomen op 21 september.
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Wereldrecord tikkertje: berichtje van het Speelnest
40 jaar IBO: dat vieren we met z’n allen!
Op 1 september bestaat onze buitenschoolse opvang 40 jaar.
40 jaar waarin een goede samenwerking tussen de opvang, de
gemeente Duffel en de Duffelse scholen een voorbeeld was voor
vele andere gemeenten. Het is duidelijk: samen staan we sterk!
Er zijn gedurende die 40 jaar al vele veranderingen geweest. Zo ligt er nu alweer een
nieuw decreet kinderopvang klaar. Als buitenschoolse opvang vinden wij het dan zeker
op dit moment van het grootste belang om onze samenwerking in de verf te zetten. We
dagen de kinderen van de Duffelse scholen dan ook uit om samen met ons het
wereldrecord tikkertje te verbreken op vrijdag 14 september om zo het 40-jarig bestaan
van ons IBO te vieren!
Na het spel ontvangt elke leerling een flesje water en een appel. Zorg in elk geval voor
aangepast schoeisel en een regenjasje indien het regent! Er wordt op een groot
grasveld gespeeld.
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Eerste schooldag
Infoavond
Wereldrecord tikkertje
Dag van de sportclub: trek je sportkledij maar aan!
Schoolfotograaf
Ouderraad
Startviering in de kerk
Strapdag
Scholenveldloop
Pedagogische studiedag: vrijaf!
1ste leerjaar in de krant
Uitstap 1ste lj. naar het Oude schooltje (VM)
Grote Bever- Kleine Vriend (NM)
Uitstap 4de lj. naar Planckendael
Ballonnekensstoet
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