
Op vrijdag 30 september staat  er
een pedagogische studiedag

gepland.  Er is dan geen school
voor de kinderen.

Daarom openen wij onze
kinderopvang die dag.

 
Graag via onderstaande link inschrijven

VOOR maandag 26 september. 
-> https://ap.lc/TzPne

 
Op maandag 10 oktober staat er

een lokale verlofdag gepland.  Ook
die dag zal onze kinderopvang

geopend zijn.
 

Graag via onderstaande link inschrijven
VOOR woensdag 5 oktober.
-> https://ap.lc/orRgG

K INDEROPVANG  OPEN

 OP  SCHOOLVR I JE  DAGEN

S INT-BAAFS-FU IVE

07/10/2022

Schrijf nu in voor de eerste
editie van

 ‘Sint-Baafs-Fuive’, 
een fuif van onze ouderraad

voor ouders, familie,
vrienden en sympathisanten

om het weekend van de
hondenzwemming feestelijk
in te zetten op vrijdag 7

oktober.
 

Kaarten zijn te verkrijgen
via

http://devliegeraar.be/party

DAG  VAN  DE  SPORTCLUB

WOENSDAG  28/09/2022

 

Op woensdag 28 september
zetten we onze favoriete
sport(club) in de kijker.  

Toon jij ook aan de anderen
welke sport jij graag

beoefent?
 
 
 

2022-2023

INFOBRIEF 3
23/09/2022

https://forms.gle/FcnC2Sgf2587ees6A
https://ap.lc/TzPne
https://ap.lc/TzPne
https://ap.lc/orRgG
http://devliegeraar.be/party
http://devliegeraar.be/party


WIST-JE-DAT . . .

er op de plantjesverkoop van Kom op tegen Kanker meer dan

100 plantjes werden verkocht?  Dankjewel voor jullie steun!

er gisteren meerdere leerlingen een podiumplaats behaalden

op de Wielsbeekse veldloop?  We hebben heel wat sportief

talent in De Vliegeraar!  

er op vrijdag 21 oktober terug een fruitverkoop op de

planning staat? Binnenkort ontvangt u hier meer info over. 

de kinderen van het lager vanaf eind september regelmatig

een bezoek brengen aan de bibliotheek op

woensdagvoormiddag?  

wij vanaf oktober elke dinsdagnamiddag gratis van een stuk

fruit of groente kunnen genieten?  Dankjewel aan onze

fruit(groot)ouders en onze ouderraad om dit te helpen

verwezenlijken.

VERKEERSVE IL IGHE ID

GEEN GEMACHTIGD OPZICHTER: 
OVERSTEEKPLAATS RIJKSWEG

Vanaf oktober zal er 's morgens om 8u 15 en 
's middags om 13u 25 geen gemachtigd opzichter

meer aanwezig zijn om de kinderen over te steken
aan de  Rijksweg.  Enkel op het einde van de

voormiddag (om 12u05) en namiddag (16u) zullen de
kinderen die naar huis gaan begeleid worden door
onze leerkrachten.   De andere oversteekplaatsen

aan Balta en frituur Fanniej blijven wel nog bemand.  
Gelieve hier rekening mee te houden.

FIETSCONTROLE
DONDERDAG 13/10/2022

Op donderdag 13 oktober staat er een fietscontrole
op de planning.  We vinden het belangrijk dat onze
kinderen met een veilige fiets naar school komen.  

Veiligheid boven alles!



1 7U- 19U

SEPTEMBER/OKTOBER

2022

WOE 28/09: Dag van de Sportclub

DO 29/09: geen studie

VRIJ 30/09: pedagogische studiedag

DO 06/10: Viesvuilland L1A, L1B en L2A

VRIJ 07/10: Viesvuilland K1, K2, K3 en L2B

VRIJ 07/10: Sint-Baafs-Fuive (organisatie ouderraad)

MA 10/10: lokale verlofdag

DO 13/10: VM aangekondigde fietscontrole

DI 18/10: Godly Play L2A en L2B

VRIJ 21/10: fruitverkoop

MA 24/10: VM voetbal L6

MA 24/10: geen studie

DI 25/10: onthaal nieuwe kleuters

DI 25/10: NM toneel L1 + L2

DO 27/10: NM schoolviering

MA 31/10 - VRIJ 04/11: herfstvakantie


