
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                              oktober 2020

7 oktober

GEEN
SCHOOL

5  9 oktober

LAGER:
digitaal 

oudercontact

12 oktober

schoolfotograaf

30 oktober

Geheime
voorlezer

2  8/11

VAKANTIE

Nog steeds ‘safe’ Herinnering:
KLEUTERS & LAGER:

• 7/10: pedagogische studiedag

= GEEN SCHOOL

• 12/10: schoolfotograaf

• 16/10: laatste dag bestelling

pompoensoep

• 23/10: afhalen bestelling

pompoensoep

• 30/10: geheime voorlezer + fluofuif

• 2/11  8/11: herfstvakantie

KLEUTERS:

• 6/10: K2: uistap naar de markt

• 13/10: nieuwe instappers

• openklasdag van 9u tot 10u

• infoavond om 19u

• 21/10: naar het bos

Vergeet je laarzen niet!

LAGER:

• 2/10: L1: Kronkeldidoe

L2-L3-L4-L5-L6: zwemmen

• 5  9/10: digitaal oudercontact

• 6/10: L1: naar toneel

• 13/10: L2: naar toneel

• 15/10: L1A: medisch onderzoek

L1-L2: The game

• 16/10: L1-L3-L4-L5-L6: zwemmen

• 20/10: L3-L4: uitstap naar het MOT

• 29/10: L5-L6: Archery tag

• 30/10: L2-L3-L4-L5-L6: zwemmen

Voorlopig slagen wij erin om het virus buiten de 
schoolmuren te houden.

Hierin hopen we te kunnen volharden. 

Hiervoor hebben we uw hulp ook nodig!
• Blijf steeds de afstand bewaren. 
• Betreed de school enkel met mondmasker.
• Blijf niet praten met andere ouders op het 

schooldomein. 
• Ontsmet regelmatig je handen. 
• Is uw kind ziek? Gelieve deze dan thuis te houden.

Enkel samen kan dit ons lukken.  

Schoolfotograaf

Maandag 12 oktober is het zover…

Tijd om je outfit zorgvuldig te kiezen, 
je haartjes net iets meer in de plooi 

te leggen en je mooiste glimlach 
te oefenen.

Digitaal oudercontact

Wegens corona wordt het oudercontact zonder rapport in de 
week van 5 tot 9 oktober digitaal georganiseerd.

U ontving hiervoor reeds een doodle om in te schrijven.
Doodle gemist? Stuur even een mailtje naar de leerkracht van 
uw kind. 



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

Pompoensoep te koop

Helaas kan onze jaarlijkse halloweentocht niet doorgaan gezien het virus nog te veel 
aanwezig is in ons land.

Als alternatief verkopen wij heerlijke, verse pompoensoep.

Maandag krijgt uw kind hiervoor het bestelformulier mee naar huis.
U mag dit gerust vragen aan uw familie, buren, vrienden, … zodat iedereen kan genieten 
van een portie gezonde soep. 

BELANGRIJKE INFO:

Te bestellen vóór 16/10/2020

€ 5 per liter

Af te halen op vrijdag 23/10/2020 tussen 15u15-18u

LEERLINGENRAAD

De leerlingenraad besloot om deze maand popcorn te verkopen.
De opbrengst wordt gebruikt om nieuwe boeken te kopen voor onze wonderwijze bib.

Dit wordt zowel verkocht aan de kleutertjes als aan het lager onderwijs.

BELANGRIJKE INFO:

Wanneer? elke donderdag in de maand oktober

Nodig? Geef een bekertje mee aan uw kind

Prijs? € 0,50/beker


