
 

 

                                                                                                                                  Nieuwsbrief oktober 2017 

Beste ouders, grootouders 

 
Onze eerste schoolmaand met goedgevulde dagen zit er op. Oktober belooft even intens te zijn. 
 
De afbraak van het oude gebouw is volledig klaar. Begin oktober begint een volgende fase van de 
nieuwbouw. We kijken er naar uit. 
 
Op 7 oktober werken we met vrijwilligers verder aan de groene speelplaats. Wie tijd en zin heeft om 
een handje toe te steken is zeer welkom. ( vanaf 10,00 uur ) 
 
De gemeente informeerde ons dat de oprit naar de kerk van Sint-Adriaan gerenoveerd wordt. 
Er zal daar voor het parkeren aan de school enige hinder zijn gedurende die werken. 
Deze vinden plaats op maandag 9 en vrijdag 13 oktober 2017. 
 
Goed nieuws voor de ouders van onze kleuters. Vanaf 3 oktober zullen de parkeerplaatsen aan de 
kant van de boomgaard voor hen vrij blijven. Zo hoeven de kleuters de parking niet over te steken. 
Leerkrachten parkeren langszij de muur en op de achterste parking.  Wij vragen met aandrang om de 
zones voor mensen met een handicap of met Maxicosi / ouder met baby, te respecteren.  
Het is de bedoeling dat de kinderen van de lagere school ’s morgens afgezet worden aan de kiss and 
ride zone. Om files te voorkomen, houdt men best het uitstappen zo kort mogelijk. De leerlingen 
hebben hun fluohesje al aan en hun schooltas bij de hand. Dank u wel om hiermee rekening te 
houden. 
 
Onze buschauffeur/klusjesman blijft nog een hele tijd afwezig.  Na vele zoektochten vonden we 
niemand om zijn busritten over te nemen, maar kunnen we waarschijnlijk wel een halftijdse 
klusjesman als interim in dienst nemen. Als alles meezit, kan hij volgende week beginnen. 
 
In oktober gaan de kindvriendelijke vieringen weer van start. De data zullen op de maandkalenders 
staan. 
 
Tijdens de voormiddag eten onze kinderen een gezond tussendoortje. Het doet ons plezier dat dit 
goed wordt opgevolgd. Soms merken we wel eens een boterham met minder gezond beleg. Het zou 
fijn zijn om daar ook aandacht aan te besteden. 
 
Bij het afhalen van de leerlingen van de lagere school, vragen we aan de ouders/grootouders, om 
net binnen de poorten te wachten. De leerlingen komen zelf tot aan de poort waar ze afgehaald 
worden. 
Het blijft anders te onoverzichtelijk op de speelplaats.      
 
Stan Brodala en Maïte Artoos  vertegenwoordigen  Don Bosco De Puzzel in de kindergemeenteraad. 
Van harte proficiat allebei !! 



OKTOBER 2017 

Zo 1  

Ma 2 Vrije dag 

Di 3 L5: Uitstap naar het speelbos ( ganse dag ) 

Wo 4  

Do 5 K3/L1: Integratie ( alleen centrum ) 
L4/ bezoek bib 

Vrij 6 L2/L3/L4: zwemmen 
L4/L5/L6: broodjes 

Za 7 Werkdag ouderraad : groene speelplaats: alle helpende handen zijn welkom. 
10,00 uur 

Zo 8 Kindvriendelijke viering om 11,00 uur 

Ma 9 Week van het bos  
L1A/B: herfstwandeling 

Di 10 L5/L6: American games te Boortmeerbeek – vertrek om 08,15 uur –  
fiets in orde AUB  !! ( fluo hesje + fietshelm ) 

Wo 11 K3/L1: integratie ( ook Sint Adriaan ) 

Do 12 L3A/B : medisch onderzoek op school 
Installatievergadering kindergemeenteraad : gemeentehuis om 18,00 uur    
L2B: workshop bib : NM 

Vrij 13  

Za 14  

Zo 15 EETDAG VAN DE SCHOOL ( onder de Toren ) vanaf 11,30 uur – 20,00 uur 

Ma 16  

Di 17  

Wo 18  

Do 19 L2A/B : Leeruitstap naar Kessel-Lo  : ganse dag 
Samenkomst ouderraad om 20,00 uur 

Vrij 20 L2/L3/L4 : zwemmen 

Za 21  

Zo 22  

Ma 23 L2A: workshop bib  NM 

Di 24  

Wo 25 L3/L4/L5/L6: zwemspetters te Tremelo ( 13,30 – 15,30 uur ) 

Do 26  

Vrij 27 L1A: medisch onderzoek op school 

Za 28 Start herfstvakantie 

Zo 29  

Ma 30  

Di 31  

 


