
 

 

    

  

 

 
 
 

 
 
 
 

Herfstvakantie: van 31 oktober tot en met  6 november 2022 
Kerstvakantie: van 26 december 2022 tot en met 8 januari 2023 
Krokusvakantie: van 20 februari 2023 tot en met 26 februari 2023 
Paasvakantie : van 3 april 2023 tot en met 16 april 2023 
Zomervakantie: van 1 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023 
 

Vrije dagen         Bijzondere data 
 

Facultatieve verlofdag : maandag 10 oktober 2022    Vormsel: nog te bevestigen 
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022    Eerste Communie: 6 mei 2023 
Facultatieve verlofdag : vrijdag 10 februari 2023   Grootouderfeest: 2 juni 2023 
Dag van de arbeid : maandag 1 mei 2023    Schoolfeest: 3 juni 2023 
O.L.H. Hemelvaart : donderdag 18 mei 2023 
Brugdag : vrijdag 19 mei 2023 
Pinkstermaandag : maandag 29 mei 2023 
 

Pedagogische studiedagen (vrije dagen voor de kinderen) 
 

maandag 12 september 2022 
woensdag 23 november 2022 
woensdag 1 februari 2023 
woensdag 26 april 2023 

 

 
 

De Schoolbel 
Maandelijks infoblad 

 
 

Onze-Lieve-Vrouw ten Bos 

 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool 
 

  september 2022 

  
 
 
 
 
 

                                         

Kalender 2022-2023 
 
Schoolvakanties 

Maandpunt/Jaarthema  
Dit zullen we binnenkort onthullen! 
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Kalender september 
 

 

 

    010922 Eerste schooldag.   
050922 19u30: infoavond ouders peuters en eerste kleuterklas 

     20u00: infoavond ouders L1 en L2 
     Start avondstudie voor het tweede tot en met het zesde leerjaar 

060922 19u30: infoavond ouders tweede en derde kleuterklas  
     20u00: infoavond ouders L3 en L4 

080922 19u30: infoavond L5 en L6  
120922  Eerste studiedag voor de leerkrachten, geen school  
160922  STRAPDAG: we komen met de fiets of gaan te voet naar school. 
190922  Personeelsvergadering (geen studie)  
200922  Open ouderraad, iedereen welkom! 
300922 Rapport: Leef- en leerhouding 

 

 

  Kalender oktober 
 

051022  Dag van de leraar 
141022  Schoolfotograaf 
181022  Personeelsvergadering (geen studie) 
25/271022 Oudercontact lagere school 
271022  Herfstrapport 
291022  Halloweentocht (onder voorbehoud) 

 
 

 

 

Woordje van de directeur 

Het einde van de vakantie nadert…1 september staat alweer voor de deur. 
Weg blijheid,  vrijheid, doen waar je zin in hebt.  
Weg gezellige avondjes tot laat met een glaasje frisdrank of wijn.  
Weg geheel onverwachte maar oh zo leuke uitstapjes. 
Hallo structuur en regelmaat, maar vooral HALLO aan alle vrolijke zenuwachtige jongens en meisjes! 
Zenuwen, ook voor de juf en de meester hoor, want wat gaat dit jaar ons brengen?  
Welke leuke dingen komen er op ons pad? Krijgen we dit jaar weer alles voor elkaar?  
Maken we er een gezellige hechte groep 
van waarin met plezier en vertrouwen in 
elkaar heel hard geleerd kan en mag 
worden? 
Voordat je het weet is het weer vakantie, 
vliegt het jaar weer zo voorbij… 
Geniet van alle mooie momenten, leer van 
alle minder mooie momenten maar maak 
er vooral een onvergetelijk schooljaar van! 
 
Directeur Aline 
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1 Ditjes en datjes 

WELKOM 

De kinderen zijn welkom op de school vanaf 08.10 uur. We ontvangen alle kinderen terug aan de 
grote poort waar de ingang zal opgesplitst zijn in 2 delen: de rechterkant voor de kleutertjes, de 
linkerhelft voor de kinderen van het lager. De peuters en de eerste kleuterklas mogen rechtsreeks 
naar de klas bij hun vertrouwde juf. De andere leerlingen mogen nog even spelen op de voor hen 
voorbestemde speelplaats. 
Het afhalen verloopt nog ook nog steeds via de grote poort. De grote poort zal sluiten om 15.45 
uur maar je kan steeds binnen langs de zijpoort (fietsenrek). Je kind kan nog steeds tot 16 uur 
gratis in de opvang. 

 

ZIEKTEBRIEFJES 

Op de eerste schooldag krijgen jullie afwezigheidsbriefjes (geel) voor jullie kind mee. 
Als je leerplichtige kind (vanaf het kalenderjaar dat hij of zij 5 jaar wordt) ziek is, moet je zo’n briefje 
of een doktersbewijs aan de leerkracht bezorgen. 
Wij aanvaarden enkel nog deze gele briefjes en doktersbewijzen.(Zelf geschreven briefjes 
worden niet aanvaard, dan wordt het kind als onwettig afwezig aangeduid!) 
Een geel briefje kan ingevuld worden als je kind maximaal drie kalenderdagen afwezig is. Vanaf de 
vierde dag is een doktersbewijs vereist.  
Als je kind op vrijdag ziek is en maandag nog niet naar school kan komen, moet er een doktersbewijs 
worden afgeleverd. We spreken hier immers van meer dan drie kalenderdagen. 
Dit is geen regel die wij zomaar invoeren maar dit is momenteel de wettelijke regeling. 
De afwezigheidsbriefjes zijn genummerd en op naam ! Elk kind mag maximaal vier keer per 
schooljaar afwezig zijn zonder doktersbewijs. 
Draag zorg voor dit gele blad, zodat je het steeds terugvindt als je het nodig hebt en er het gepaste 
strookje kan afknippen om aan de leerkracht te bezorgen.  

 

1 SEPTEMBER 

Op 1, 2 en 5 september mogen de ouders van onze peuters en de eerste kleuterklas hun 
kleutertje naar de klas brengen. 
We heten op 1 september alle ouders welkom op de speelplaats! 
 
We rekenen er wel op dat je, als je met de wagen bent, deze reglementair parkeert.  
 
Wij rekenen er ook altijd op dat de kinderen op tijd op school zijn. De bel gaat om 8.25 uur. Als de 
kinderen enkele minuten op voorhand op school zijn, kunnen ze eerst nog hun vriendjes en 
vriendinnetjes begroeten om bij het belteken in de rij te gaan staan en naar de klas te gaan. 

 

VERKEER AAN ONZE SCHOOL: Nog even de gemaakte afspraken op een rij 

1. Gewijzigde situatie : Stad Sint-Niklaas is op maandag 8 september gestart met de aanleg 
van een extra Kiss & Ride-strook  vlak aan het zebrapad van OLV Ten Bos. Er komt ook 
een vernieuwing van het fietspad en het voetpad vanaf de Boswegel tot aan de 
oversteekplaats van de school. Er komt een enkelrichting fietspad (van Sint-Niklaas richting 
Nieuwkerken). Fietsers die richting Boswegel rijden, kunnen gebruik maken van de paden 
over het terrein van het woonzorgcentrum of volgen het fietspad aan de kant van de school 
en steken dan over ter hoogte van de Boswegel.  
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Deze werken zouden tegen vrijdag 26 augustus beëindigd zijn.  
De Kiss & Ride strook aan onze school blijft natuurlijk ook 
behouden. 
Deze blijft bemand door 2 begeleiders die de kleutertjes zullen 
begeleiden tot aan de schoolpoort. 

 
Echter kunnen we dit niet aanbieden aan de overkant bij de nieuwe Kiss & Ride. Daarom zou ik willen 
benadrukken om GEEN kleuters daar te laten uitstappen.  Enkel de kinderen van de lagere school die 
zelfstandig, weliswaar met begeleiding van 'onze André' de weg zullen oversteken om zo de school te 
bereiken. 
 
Op de Kiss & Ride zones wordt NIET geparkeerd. Je kind stapt zelfstandig uit de auto (de 
allerkleinsten worden geholpen) en de ouders rijden verder. Enkel zo zal het verkeer hopelijk vlot 
kunnen verlopen.  We gaan ervoor! 
 

2. Kom zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school. Wie met de fiets naar school 
komt, moet met de fietsenrij om de fiets, een leerkracht helpt de kinderen. Aangezien het 
een vrij smalle doorgang is, is het niet mogelijk om ouders toe te laten in deze zone.  
Laat de kinderen gebruik maken van de verschillende rijen. Zo zijn er de begeleide rijen 
naar het dorp, Berkenhof en naar het einde van de Peperstraat.  

3. Wie met de fiets oversteekt op het zebrapad moet afstappen. Je hebt dan alle 
rechten van een voetganger. Doe je dat niet hoeven de auto’s niet te stoppen. 

4. Indien je de kinderen ophaalt of brengt met de auto is het goed om zo veel mogelijk de 
‘kus- en rijzone’ te gebruiken. De ‘kus- en rijzone’ is er om in en uit te stappen. Nooit 
om te parkeren!  

5. Parkeer aub op een reglementaire plaats. Wij weten dat de politie regelmatig toezicht 
zal houden en als het nodig is, zal verbaliseren.  

 
RESPECT VOOR ELKAAR EN HET MATERIAAL 

1. We staan erop dat onze leerlingen beleefd en respectvol zijn naar de directeur, de 
leerkrachten, andere personeelsleden en onderling tussen elkaar. 

2. De leerlingen krijgen heel wat klasmateriaal gratis van de school. We verwachten dan ook 
dat daar zorg voor gedragen wordt. Indien materiaal verloren of stuk is, dient dit vervangen 
te worden door  de leerling. Verloren of beschadigde leerboeken zullen in rekening worden 
gebracht. Voor opzettelijke beschadigingen van schoolmateriaal, van gebouwen en van 
meubilair rekent de school een schadevergoeding aan, gelijk aan de kosten van de herstelling 
of de vervangwaarde 

STRAPDAG 

 
 

STRAPPEN IS EEN FEEST OP VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022 
Naar jaarlijkse gewoonte stappen of trappen op vrijdag 16 september weer duizenden kinderen en 
(groot)ouders naar school. Te voet of met de fiets naar school gaan zorgt voor meer veiligheid op de 
schoolroute en aan de schoolpoort. De strapdag stimuleert kinderen en ouders om zich op een duurzame 
wijze te verplaatsen. Kinderen vinden het leuk en het is bovendien goed voor het milieu en de 
gezondheid. Daarom doen wij met onze school mee! 
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PASJE 
Indien je wenst dat je kind zelfstandig naar huis gaat of aan de ‘kus- en 
rijzone’ gaat staan om afgehaald te worden, kan je een pasje aanvragen 
bij Nathalie (secretaresse). Als de kinderen dit pasje laten zien aan de 
schoolpoort worden ze doorgelaten. Dit pasje is niet nodig voor de 
avondstudie.  De pasjes van vorig schooljaar vervallen. Je kan een pasje 
aanvragen door de strook op het einde van deze Schoolbel in te vullen en 
af te geven aan de leerkracht.  

 
MILIEU 

Op school sparen we nog steeds lege batterijen voor Bebat. De school wordt daarvoor beloond met 
punten. Met de verzamelde punten mag de school een keuze maken uit een catalogus. Onze school 
heeft op deze manier al veel nuttige zaken kunnen aanschaffen.  

 
AFVAL 

Wij vragen ook dat de kinderen hun tussendoortje en drank meenemen in navulbare doosjes en 
drinkbusjes. Belangrijk is om de koekendoosjes, fruitdoosjes en drinkbussen te naamtekenen.  
Dit schooljaar gaan we voor een afvalluwe school. Dit houdt ook in dat de kinderen hun koek mee 
brengen in een doosje. Er worden geen koeken in verpakkingen meer mee gebracht. Als je kind een 
goede boterhammendoos heeft, is het niet nodig om de boterhammen nog in een aluminiumpapier te 
verpakken. Als er toch nog afval is, wordt er op de school ook gerecycleerd. Papier, plastiek, GFT en 
restafval. Zo leren we de kinderen om zorgzaam met het milieu om te springen.  
Wij, als school, zorgen voor de toekomst van onze kinderen. 
 

GEZONDHEID 
Iedere woensdag houden we fruitdag. Fruit is lekker, gezond en zit boordevol 
vitaminen. Kinderen stimuleren elkaar om fruit te eten alleen al omdat ze anderen 
fruit zien eten. Ze leren ook dat er heel veel verschillende soorten fruit zijn en 
willen daarvan proeven. Fruit is het ideale tussendoortje en is te verkiezen boven 
koeken en dergelijke. Fruit kan je gerust elke dag eten. Mogen wij vragen om 
zeker op woensdag je kind fruit mee te geven. Als het nodig is, kan je het 

fruit beter op voorhand spoelen en snijden. Grote appels vragen veel tijd om te eten. Je kind wil tijdens 
de speeltijd vooral spelen. Het zal niet de tijd nemen om die grote appel op te eten. Een aantal stukjes, 
een kleine appel of ander klein fruit vraagt veel minder tijd. Dat is genieten, zowel van het fruit als van 
de speeltijd! Achterin deze schoolbel vind je een oproep om mee te werken aan het fruitslafeest. 
Indien je bereid bent mee te helpen bij het versnijden van fruit kan je  bijhorende strook invullen.  

 
DRANK OP SCHOOL 

Ik wil er eerst en vooral op wijzen dat het niet verplicht is om op school drank te kopen. Je kind mag 
altijd drank meebrengen in een navulbaar flesje. Drank op school heeft wel zijn voordelen. Je voorkomt 
ongevalletjes met lekkende flesjes in de boekentas. 
De kinderen mogen ook altijd (gratis) kraantjeswater drinken. Wij voorzien daarvoor de nodige bekertjes. 
 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG 
‘De Sprinkhaan’ neemt terug de opvang op zich buiten de schooluren. ’s Morgens van 7.00 uur tot 8.15 

uur en ’s avonds van 16.00 uur tot 18.30 uur. De opvang is vanaf september 22 gevestigd in het 

woonzorgcentrum.  
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Praktische regeling van de opvang:  

Ma-di-do-vrij 

Ochtend: Ouders zetten kinderen af in de opvang. Begeleiding brengt 

de kinderen naar school tegen 8u15. 

Namiddag: De begeleiding haalt de kleuters op om 16.10 uur. School 

brengt de lagere school kinderen na de studie naar de opvang 

tegen/na 17u. 

Woensdag 

Ochtend: Ouders zetten kinderen af in de opvang.  
Begeleiding brengt de kinderen naar school tegen 8u15. 

 
Middag: Kinderen eten op school in de refter met de opvangbegeleiding tot 12u45  
om de drukte van het afhalen te vermijden en vertrekken nadien naar de opvang. 

  

Fietsen van de kinderen: er werd met de ouders afgesproken dat fietsen van de kinderen ofwel in de 

fietsenstalling aan de school kunnen staan of aan de opvang, maar dat deze niet meegenomen worden 

met de rij. 

Telefoonnummer opvang: 0498.58.09.16 

 
De Sprinkhaan’ kan echter slechts een beperkt aantal kinderen opvangen. Daarom biedt de school 
volgende oplossingen tijdens piekmomenten:  

1. Studie voor het lager onderwijs van 15.45 uur tot 16.15 uur. (Het eerste leerjaar vanaf Nieuwjaar.)  De 
studie van het zesde leerjaar start om 15u30. 

2. Opvang na de studie van 16.15 uur tot 17.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag voor de 
kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar. Wij vragen  € 0.50 per begonnen kwartier te betalen via 
de schoolrekening. Als de kinderen langer in de opvang moeten blijven sluiten ze vanaf 17 uur aan bij 
‘De Sprinkhaan’.  

3. Er is alle dagen behalve op woensdag toezicht aan de schoolpoort van 15.30 uur tot 15.45 uur. Dat is 
lang voor veel kinderen (kleuters en eerste leerjaar) vooral in de wintermaanden. Daarom voorzien wij 
voor diegenen die dat wensen een kwartier gratis opvang van 15.45 uur tot 16 uur in de 
refter/speelplaats. 

 
Kleuters  15.30 uur-15.45 uur 15.45 uur-16.00 

uur 

16.00 uur-18.30 

uur 

 

Speelplaats Vrijblijvend opvang 

Ten Bos (gratis) 

De Sprinkhaan 

 

Lager 
onderwijs 

15.30 uur-15.45 uur 15.45 uur-16.15 
uur 

16.15 uur-17.00 
uur 

17.00 uur-18.30 
uur 

 1e tot  

Nieuwjaar  

Speelplaats Vrijblijvend opvang 

Ten Bos (gratis) 

Opvang Ten Bos De Sprinkhaan 

2.3.4.5  Speelplaats 

 

Studie Opvang Ten Bos De Sprinkhaan 

6 Studie Studie Opvang Ten Bos De Sprinkhaan 
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LESTIJDEN 
 
 

Start van de dag: 8.25 uur  
Middagpauze: 12.05 uur – 13.25 uur 
Einde van de schooldag: 15.30 uur 
Zorgen jullie er voor dat jullie steeds op tijd zijn op 
school?  Zo kunnen we samen met de juf/meester en 
klasgenootjes de dag samen starten! 

 

TEAM TEN BOS IS KLAAR VOOR EEN SPETTEREND SCHOOLJAAR! 

Dit schooljaar waait er een frisse wind door ons team, we verwelkomen 5 nieuwe leerkrachten. Welkom 

aan juf Jolien, juf Laura, juf Emily, juf Jana en juf Daisy. We zijn heel blij dat zij ons team komen 

versterken! 

  

juf Jolien - L5B en L6A juf Laura – zorgleerkracht                  juf Emily – P-K1C - muizenklas 

en lerarenplatformer 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

   

juf Jana – 2C     juf Daisy – L2B 
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Hieronder bezorgen we jullie graag  
nog eens een overzicht van onze personeelsopstelling.   

  
Kleuterschool: 

PK-1A: aapjesklas – juf Sofie (4/5) en juf Tiffany 

PK1-B: berenklas – juf Cindy 

PK1-C: muizenklas – juf Emily (vervanging van juf Stephanie) 
 

K2-3A: giraffenklas – juf Rosie 

K2-3B: bijenklas – juf Famke 

K2-3C: leeuwenklas – juf Carry 

K2-3D: kikkerklas – juf Wendy (4/5) en juf Tiffany 

  

Turnleerkracht kleuterschool: juf Carla  
Zorgcoördinator kleuterschool en eerste leerjaar: juf Mari   
Zorgleerkracht kleuterschool: juf Veerle en juf Tiffany  
Kinderverzorgster: juf Claudia   

  
Lagere school:   
1A: meester Piet     2A: juf Miek  
1B: juf Griet Van Damme    2B: juf Daisy  
1C: juf Fien       2C: juf Soline  
   
3A: juf Mieke en juf Ilke    4A: juf Sophie  
3B: juf Lina       4B: meester Michaël  
3C: juf Jana   
  
5A: juf Katleen     6A: juf Katrien en juf Jolien  
5B: juf Isabelle en juf Jolien   6B: juf Caroline  
   
Lichamelijke opvoeding: juf Elke en meester Dario  
I.C.T.- leerkracht: meester Dario  
  
Zorgcoördinator 2e t.e.m. 6e leerjaar: meester Niels  
Zorgleerkracht eerste leerjaar: juf Tiffany  
Zorgleerkracht 2e, 3e en 4e leerjaar: juf Laura  
Zorgleerkracht 5e en 6e leerjaar: meester Niels  
Lerarenplatform (vervangopdrachten): juf Laura  
Leerkracht Anderstalige Nieuwkomers: juf Griet De Lentacker  
  
Secretariaat: Nathalie Laureys   
Beleidsondersteuner + begeleider startende leerkrachten:  juf Mari   
Directeur: Aline De Ruysscher  
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TROOPER 
Met Trooper kan je onze school steunen door te shoppen! Surf naar 

www.trooper.be/olvtenbosnieuwkerken elke keer je een online 

aankoop wil doen, kies je online winkel, bestel zoals je anders doet! 

Er zal een % van jouw aankoop naar de ouderraad van de school 

gaan en jij kan genieten van jouw aankopen zonder extra kosten te 

maken! Enkele voorbeelden van leuke online shops die met Trooper 

werken vindt je hier: 
 

 

 

  OPROEP VOOR DE LEESCLUB! 
We willen ook graag dit jaar starten met een ‘leesclubje’ tussen de middag.  Heb jij (mama, papa, 
grootouder, sympathisant,…) zin en tijd om een half uurtje de kinderen te begeleiden bij het lezen tussen 
de middag? Dan ben je van harte welkom!  Vul het invulstrookje op het einde van de schoolbel in en 
bezorg het aan de leerkracht. 

 
SCHOOLBEL 

Orlando heeft de voorbije jaren met veel plezier de Schoolbel gemaakt. De fakkel is nu overgedragen 
naar Sofie, mama van Lauren (3e kleuter). Zij zal zich met minstens evenveel enthousiasme engageren 
om jullie maandelijks infoblad te maken! 
De schoolbel zal vanaf nu ook in afgedrukte versie liggen aan het secretariaat voor alle (groot)ouders 
die hem niet digitaal kunnen ontvangen! 
 

OUDERRAAD 
Sarah, de mama van Vince (6e leerjaar) en Stan (4e leerjaar), heeft zich het voorbije schooljaar hard 
ingezet als mede-voorzitster van de ouderraad, samen met Els. Dit schooljaar zal zij door andere 
verplichtingen een stapje opzij zetten en aftreden als mede-voorzitster. Zij blijft zich wel inzetten bij de 
ouderraad. Wij willen haar heel hard bedanken voor alles wat ze al gedaan heeft en nog zal doen, en 
voor haar grote hart voor de school! 
 

RENOVATIE REFTER 
Ons jaarproject begint stillaan vorm te krijgen met veel dank aan Orlando, die in samenspraak met de 
schooldirectie en Herbert, preventieadviseur van het schoolbestuur Katholiek Onderwijs Land van Waas, 
het draaiboek van de werken opmaakte. Helaas heeft hij de ouderraad verlaten wegens geen kinderen 
meer op school. Enkele enthousiaste papa's en de voorzitster van de ouderraad zullen zijn werk 
verderzetten. In de zomervakantie gingen de eerste werken al van start. Het plafond en de muren 
werden geschilderd en de nieuwe lichtarmaturen werden bevestigd. Het prijskaartje van de renovatie 
wordt gedeeltelijk gedragen door de ouderraad (verf, nieuwe keuken en toestellen, ...), maar sommige 
werken (schilderwerken, electriciteitswerken, plaatsen van thermostatische kranen, asfalt op de 
speelplaats herstellen, ...) worden uitgevoerd en betaald door het schoolbestuur KOLvW. Wij houden 
jullie graag op de hoogte van de vorderingen! 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.trooper.be/olvtenbosnieuwkerken
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WE WANT YOU! 
Op het einde van vorig schooljaar zwaaiden enkele van onze leden 
van de ouderraad af! We willen hen van harte bedanken voor hun 

onbetaalbare inzet en hun aanstekelijk enthousiasme!  
Wij kunnen dus nog wel wat hulp gebruiken bij onze toekomstige activiteiten! Ben jij een handige, 
coole, gekke, plezante, ... mama of papa?  Iedereen is welkom in onze ouderraad! We zoeken vooral 
ouders die zich willen engageren om aan 1 (of meerdere) van onze activiteiten zoals de Nelekesquiz, 
halloweentocht, limonadefuif of koekjesactie... mee te werken. Wil je wat meer info?  Kom dan op 
dinsdag 20 september om 20 uur op school naar de eerste ouderraad van het nieuwe schooljaar! 

 
 
 
 

Lief en leed          

Wij feliciteren Jochen en Lynn Van Zanbergen-Eeckman en grote broer Gaston bij de 
geboorte van hun dochtertje/zusje Estelle.  

 
Proficiat aan de jonge koppels juf Fien en Jasper en juf Elke en 
Jouri. Zij stapten beiden in het huwelijksbootje tijdens de 
vakantie. We wensen hen een goede vaart! 
 

 
Onze innige deelneming aan meester Piet, Jools (bijen) en Gemma (2B) bij het 
overlijden van hun geliefde moeder en grootmoeder. We wensen hen veel sterkte 
toe.       
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Beste ouders, grootouders, 

 
Ook dit schooljaar willen we doorgaan met onze goede, gezonde gewoonten: 

de fruitdag op woensdag en ook het maandelijkse FRUITSLAFEEST 
 

 
WAT EN HOE?  
Alle kinderen  brengen op die woensdag hun eigen stuk fruit mee naar school. Al het fruit wordt per 
klas verzameld en naar de refter gebracht. Bereidwillige ouders/grootouders maken voor elke klas 
hiervan een lekkere fruitsla. (uitgezonderd de jongste kleuters)    

 
PRAKTISCH : 

- We zijn op zoek naar ouders/grootouders die bereid zijn om een handje (met snijplank en 
mes!) toe te steken bij het maken van de fruitsla vanaf 08.30 en het opruimen achteraf. 

- Als je je geroepen voelt om één keer in de maand (eerste maal op 14 september) hieraan 
mee te werken, gelieve dan onderstaand strookje in te vullen en ons te bezorgen. 

- Als helper is het altijd handig om een snijplank, een aardappelmesje en een grote kom mee te 
brengen. 

- Het fruit dat je op het fruitslafeest meegeeft, moet niet geschild en/of gesneden zijn. Hier 
wordt op school voor gezorgd. 

- De kinderen brengen die dag een lepeltje en beker (volgens afspraak in de klas) mee om de 
heerlijke fruitsla op te snoepen. 

 
Wij zien alvast uit naar dit ‘lekkere feest’…We hopen op jullie enthousiasme om dit initiatief te doen 
slagen! 
 
Alvast bedankt voor de medewerking! 
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
       
INSCHRIJVINGSSTROOKJE: 
Ik, ………………………………………………………………………, ouder/grootouder van 
 
………………………………………………………………… uit klas ……………………. 
 
wil graag meehelpen bij het ‘fruitslafeest’. 
 
van  14 september  0 
 12 oktober  0 
 16 november  0  

14 december  0 
 18 januari  0  

15 februari  0 
15 maart  0 
26 april   0 

 17 mei   0 
14 juni   0 
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Hulp leesclub 
 
 

Ik,………………………………………….., wil graag  
een handje helpen bij het begeleiden van het leesclubje tijdens de middag.   

We nemen contact met u op als alle briefjes binnen zijn gekomen 
Alvast bedankt voor jullie medewerking! 

 
Ik zou graag helpen op  

o Maandag tussen 12u05 en 12u35 
o Maandag tussen 12u35 en 13u05 
o Dinsdag tussen 12u05 en 12u35 
o Dinsdag tussen 12u35 en 13u05 
o Donderdag tussen 12u05 en 12u35 
o Donderdag tussen 12u35 en 13u05 
o Vrijdag tussen 12u05 en 12u35 
o Vrijdag tussen 12u35 en 13u05 

 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
Voor het pasje. 
 
 
Geachte mevrouw directeur, 
 
Ik geef mijn kind(eren):  klas:   
  Klas:  
  Klas:  
de toestemming om zonder toezicht de school te verlaten als de school uit is. 
 
 Datum:   
 Naam:   
 
 Handtekening:  
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Met dank aan onze sponsors 
Wil je net als deze toppers sponsor worden?  

Stuur een mailtje naar ouderraadolvtenbos@gmail.com! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


