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Mededelingen oktober 2020 
  

 
Activiteiten oktober: 
Maandag 5 oktober:  Dag van de leerkracht, Saved by the bell  
Woensdag 7 oktober:  Inenting leerlingen 5de leerjaar  
     Cinema Plaza voor middenbouw: voorstelling  
     “Drie sterke vrouwen”  
Donderdag 8 oktober:  1ste ontmoeting Vrienden van Montessori, 19 u  
Vrijdag 16 oktober:   Levering bloembollen  
     Fietscontrole lagere school  
Maandag 19 oktober:  Vrijaf, Duffel jaarmarkt  
Dinsdag 20 oktober:  Natuurklassen bovenbouw vertrek 
Vrijdag 23 oktober:   Natuurklassen bovenbouw terugkomst  
Maandag 26 oktober:  Medisch onderzoek 1ste leerjaar  
     Schoolraad 
Woensdag 28 oktober:  Opendeurtje instappers  
     Herfstdag kleuters  
     Halloween lager  
Donderdag 29 oktober:  G sportdag bovenbouw  
     Oudercontact kleuter en lager  
Zaterdag 31 oktober:  Start wintertijd  
Maandag 2 november tot en met vrijdag 6 november: herfstvakantie  
 
Zwemmen 4-5 jarigen en lagere school:  
Vrijdag 9 oktober  
Vrijdag 23 oktober  
Gelieve er deze zwemdagen attent op te zijn dat de  
Kus- en rijstrook van 8u15 tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor de 
zwembus.  
 
Uitstap middenbouw  
Op woensdag 7 oktober gaan de  leerlingen van de middenbouw naar Cinema 
Plaza om zich te laten onderdompelen in de voorstelling: Drie sterke vrouwen.  
De kostprijs van 5 euro wordt verrekend via de schoolrekening.  
 
Vrienden van Montessori ontmoeting 19 uur  
Op donderdag 8 oktober 2020 houden we onze eerste ontmoeting “Vrienden van 
Montessori” om 19 uur. 
Om aan de veiligheid van iedereen te voldoen werken we met  vooraf 
inschrijvingen, u kan een mailtje sturen naar Tine.Dhondt@montessori-duffel.be 
en dit voor dinsdag 6 oktober.  Zo kunnen we kijken in welk lokaal de 
ontmoeting kan doorgaan.  
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Het is alvast verplicht om een mondmasker te dragen en u te registreren samen 
met het ontsmetten van je handen.  
 
 

Fietscontrole 16 oktober 2020. 
Jaarlijks gaat er in de school een fietsencontrole door voor de leerlingen van de 
lagere school.  We willen met aandrang vragen om als ouder samen met uw 
kind de fiets vooraf na te kijken en eventuele herstellingen te laten uitvoeren.  Op 
deze manier zijn alle fietsen tijdens de controle volledig in orde en kunnen we op 
een veilige manier door het verkeer fietsen. 
Ook dit jaar koppelt de politie aan de fietscontrole een wedstrijd voor fietsen die 
bij de controle volledig in orde zijn.  
Even ter herinnering:  een fiets die wettelijk in orde is heeft : 

 

- een rinkelende bel 

- 2 doeltreffende remmen 

- 1 rode reflector achteraan (een 

smart-lichtje is GEEN reflector) 

- 1 witte reflector vooraan (een 

smart-lichtje is GEEN reflector) 
- op elke pedaal, aan beide zijden, een oranje reflector 
-  in elk wiel 2 oranje reflectoren of witte reflecterende strip op de band 

(witte staafjes zijn extra's) 
 

Een veilige fiets heeft tevens een werkend wit voorlicht en rood achterlicht. 
Dit is voor alle soorten fietsen van toepassing 
 
Oudercontact kleuter en lagere school. 
Op donderdag 29 oktober is er een oudercontact voor de 
ganse school volgens de vooropgestelde 
veiligheidsvoorschriften.  Het inschrijfstrookje ontvangt u 
begin oktober via uw zoon/dochter.  
 
Actie: Bag 2 school  

Nu de herfst stilaan zijn intrede doet,  is het een 
ideaal moment om onze kledingkast winterklaar te 
maken.  
Hebt u kleding die te klein is, die niet meer 
gedragen wordt, die je niet mooi meer vindt?  
Hou ze bij, je kan er de school een fijn financieel 

voordeel mee doen.  Meer info over wanneer en hoe volgt in de loop van de 
maand oktober.  
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Wist je dat 
…. De kleuters binnenkort bloembolletjes gaan planten in onze tuin om in de    
lente mooie voorjaarsbloemen te hebben?  
Heb je plantenbollen besteld?  Misschien kan je ze op een mooie plaats planten 

zodat we in het voorjaar onze website kunnen opfleuren met kleurrijke foto’s        

…. Onze juffen en meester samenwerken met Rivierenland om van onze tuin 
een pareltje te maken.  
… We stilaan onze spaghetti avond van vrijdag 20 november corona proof aan 
het voorbereiden zijn?   We brengen jullie nog op de hoogte!!  
… De leerkrachten op maandag 5 oktober zullen verwend worden door 
enthousiaste mama’s op de dag van de leerkracht! 
…. Juf Marjan in het huwelijksbootje treedt op 5 oktober?  
 
 
 

Jarigen van de maand oktober 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum Leerling  In de klas bij  

 
02/10/2020 De Boom Lucas  Juf Tess 
03/10/2020 Bouyakoub Anas Juf Catherine  
05/10/2020 De Muyer Elena  Meester Rafaël  
08/10/2020 Van Hoovels Alexander Juf Tess 
13/10/2020 Lauwens Chanti Juf Deborah  
 Van Edom Marcel  Juf Anna Laura  
14/10/2020 Haddouch Marouane  Juf Catherine  
 Meester Rafaël   
18/10/2020 Claes Stan  Juf Carmen  
 Geens Vik Juf Anneleen  
 Leys Juul  Juf Marjan  
 Juf Sofie Schillemans   
19/10/2020 De Vleeschouwer Simon  Juf Anna Laura 
 Mittois Flo  Juf Anneleen  
23/10/2020 Renaux Maurice  Juf Anneleen  
25/10/2020 Juf Anna Laura Slaets   
26/10/2020 Van Hoecke Victor  JufAnneleen  
28/10/2020 Machelski Olivia  Juf Anneleen  

 


