
FRU I TVERKOOP

ONLINE BESTELLEN
T.E.M DO 13/10/2022

 
BESTEL nu uw gezond fruitpakket via onze

schoolwebsite.
 

Elk pakket bevat 2,5 kg fruit (appels, peren en
mandarijntjes) en dit aan de gunstige prijs van

€6/pakket.
Dit jaar gaat de opbrengst naar buitenspelmateriaal

voor het kleuter en het lager. Op deze manier kan
elk kind meegenieten van extra speelplezier.

AFHAALMOMENT
VRIJDAG 21/10/2022

Afhalen kan enkel op vrijdag 21 oktober van
 14u tot 16u. Dit zal doorgaan in de oude bibliotheek,

een vernieuwd netwerk
aankoop van extra chromebooks,  
i-pads en oplaadkast voor
gedeeld gebruik
aankoop van enkele nieuwe
digitale borden in het lager
aankoop van chromebooks voor
elke leerling van het 6de
leerjaar  

 Zoals jullie wel al vernamen in de
media kreeg elke lagere school een
budget n.a.v. de Digisprong.

Met dit budget investeerden wij in:

D IG I SPRONG  IN  DE

VL I EGERAAR

2022-2023

INFOBRIEF 4
09/10/2022

NIEUW RAPPORT

Vanuit het nieuwe leerplan (Zin In
Leren, Zin In Leven) pasten wij ons 

 evaluatiesysteem aan.  Met ons
leerkrachtenteam werkten wij een
nieuw leerlingenrapport uit voor

het lager.  
 

Voor de herfstvakantie zal u een
eerste keer kennismaken met ons

 2-maandelijks puntenrapport.
  

Voor de kerstvakantie komt er ook
een semestrieel persoonsgebonden

rapport bij.
 

Meer info volgt bij het
herfstrapport.

http://devliegeraar.be/fruit
http://devliegeraar.be/fruit


ENERG IEBEWUST  NAAR

SCHOOL

Ook op school wordt er gezocht naar
maatregelen om de energiefactuur zo laag

mogelijk te houden. Hiervoor zullen we
allen samen een inspanning moeten doen. 

Aan de ouders vragen we alvast om de
kinderen bij koude(re) temperaturen een
extra laagje mee te geven of aan te doen.

Op deze manier draagt iedereen zijn
steentje bij.  

Dank voor uw begrip.

GROOTOUDERFEEST

17/1 1/2022

We zijn blij dat we (eindelijk) de
grootouders terug mogen uitnodigen

op onze school.  
Onze kleuters en de leerlingen van
het 1ste leerjaar verzorgen  het

grootouderfeest op
donderdagnamiddag 17 november. 
 Noteer dit alvast in de agenda van

hun oma's en opa's.  
Meer info volgt later.

GROOTOUDERFEEST

17/1 1/2022

Op maandagvoormiddag 24 oktober
nemen de leerlingen van het 6de

leerjaar deel aan een
voetbaltornooi in het Kraaienhof. 

 De turnleerkrachten zijn momenteel
nog op zoek naar scheidsrechters
om alles in goede banen te leiden. 
 Wie zich geroepen voelt en vrij is
van 9u tot 11u30, mag een mailtje

sturen naar
delphine.devos@devliegeraar.be

Alvast bedankt.

SCHE IDSRECHTERS

GEZOCHT



Woe 12/10: bosuitstap K1/2 (juf Griet) en K2 (juf Isabelle)

DO 13/10: VM aangekondigde fietscontrole

DI 18/10: Godly Play L2A en L2B

DO 20/10: NM toneel P + K1

VRIJ 21/10: afhalen fruitpakketten (14u-16u)

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

VRIJ 28/10: herfstrapport lager

MA 31/10 - VRIJ 04/11: herfstvakantie

MA 07/11 - DO 10/11: sportklas L3

DI 08/11: Godly Play L1

DO 10/11: NM toneel L3+L4

VRIJ 11/11: Wapenstilstand

DO 17/11: NM grootouderfeest kleuters + L1

WOE 23/11: pedagogische studiedag (GEEN school)

DO 24/11: VM medisch schooltoezicht L6

DO 24/11: NM schoolviering

DI 29/11: geen studie

OKTOBER/NOVEMBER

2022


