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Beste ouders, grootouders 

 

- Sinds het uitvallen van onze buschauffeur, hebben we niet stilgezeten. In onze wijkschool richten  

  we het derde lokaal in als turnklas. Binnenkort wordt nieuw turnmateriaal geleverd en onze  

  interim  klusjesman Karel zal de nodige aanpassingen doen. ( de eerste week na de vakantie ) 

  Volgend jaar zou de bus verkocht worden wegens te oud en te duur. De omstandigheden hebben 

  dit proces vervroegd. De bus is al verkocht en de centen gebruikten we om het nieuw  

  turnmateriaal aan te schaffen. 

- Na de herfstvakantie hebben de kinderen weer de mogelijkheid om soep te nemen. Lekkere  

  opwarmer voor de koude dagen.   

- Project groene speelplaats : ouders – grootouders die een handje willen toesteken, spreken best af  

  met de klasjuf.( of meester !). Deze taak bestaat vooral in het geven van een paar richtlijnen en  

  wat controle op het planten zelf. Iedereen kent zeker het mailadres van de klasjuf- meester. 

  Alvast hartelijk dank.   

- Nu de donkere dagen weer de kop opsteken, dringen we er op aan om de kinderen zeker hun  

  fluohesje te laten aandoen. Hoe zichtbaarder, hoe veiliger. Denk ook aan een goede fietsverlichting. 

- We zien de turnzakken en hun inhoud na de vakantie graag proper terug. 

   Voor de leerlingen die naar de sporthal fietsen of wandelen, kan het handig zijn om de turnkledij in  

   een handige rugzak te steken vanaf nu. Dat fietst of wandelt veel makkelijker.  

- Gelieve tussendoor eens naar de verloren voorwerpen te kijken als de kinderen iets missen. Er blijft  

  heel wat liggen en we willen die spullen regelmatig opruimen.  

- Na haar zwangerschapsverlof komt Juf Tara na de vakantie weer terug. Welkom juf Tara! En dank je  

  wel juf Nele om haar te vervangen. Juf Nele vervangt nog een tijdje zorgjuf Vera. 



- Het respecteren van de parkeerplaatsen voor ouders met baby – maxi cosi, wordt bijna een  

  maandelijks item.  Willen ouders dit toch nog een keer met de grootouders bespreken. 

  De leerlingen van de lagere school, maken ’s morgens gebruik van de achterste parking en van de  

  kiss and ride ( die werkt eerder goed ). De parking aan de boomgaard blijft voorbehouden voor 

  de kleuterschool.  

   

Voor iedereen een fijne herfstvakantie 

Het schoolteam van Don Bosco De Puzzel 

 
  
   
    
 
 
 
 
  
  



November 2017 
Wo 1 Herfstvakantie 

Do 2 Herfstvakantie 

Vrij 3 Herfstvakantie 

Za 4  

Zo 5 Kindvriendelijke  viering 

Ma 6 Start projectweek groene speelplaats ( info zie eerdere mail  + nieuwsbrief)  
Helpers zich AUB kenbaar maken bij de juf/meester !( zie eerdere + nieuwsbrief 
mail ) 
Start soep 

Di 7 LS: rapport 1 

Wo 8 LS: oudercontact ( planning agenda ) 

Do 9 LS: oudercontact ( planning agenda ) 
L4: uitstap provinciehuis 

Vrij 10 Einde projectweek groene speelplaats 
L4/L5/L6: broodjes 
Typles 

Za 11  

Zo 12 Godly Play om 09,15 – 10,45 uur in Don Bosco ( grote ) 

Ma 13 LS: Gris : Bolivia 

Di 14 K3A: workshop bib ( VM ) 

Wo 15  

Do 16 K3/L1 : integratiemoment ( VM ) 
Samenkomst ouderraad om 20,00 uur 

Vrij 17 L2/L3/L4: zwemmen 
Typles 

Za 18  

Zo 19  

Ma 20 Start voorleesweek 
LS: Gris: Bolivia 

Di 21 Juf Inge: uitstap naar ziekenhuis Bonheiden ( K3 ) 

Wo 22 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

Do 23 K2/3 Sint Adriaan naar de bib 

Vrij 24 Typles 

Za 25  

Zo 26  

Ma 27 Week van OC kleuterschool 

Di 28 L1A/B : workshop BIB : auteur 

Wo 29  

Do 30 L3 A/B : workshop BIB ( VM ) 
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