
 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2021  
         

 

Activiteiten oktober: 

Dinsdag 5 oktober:  Dag van de leerkracht  

Zaterdag 9 oktober: Fietsfeest: ook welkom voor een hapje of 

drankje zonder fiets! 

Donderdag 14 oktober: Fietscontrole  

Maandag 18 oktober: Duffel jaarmarkt, vrije dag: De 
wekelijkse markt in Duffel is één van de grootste en mooiste markten 
in de omgeving. Je kan er elke dinsdag van 8 tot 12 u terecht. 
De markt vind je in het centrum van Duffel-Oost (Bruul, Handelsstraat 
en Kapelstraat). 
Dinsdag 19 oktober: Vertrek natuurklassen bovenbouw  

Vrijdag 22 oktober:  Terugkomst natuurklassen bovenbouw 

Zaterdag 23 oktober: Opendeurdag instappers  

Dinsdag 26 oktober:          Ophaling Bag2School 

Maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november: 

herfstvakantie  

 

Alvast iets om naar uit te kijken:  

Vrijdag 19 november: Spaghettifeest  

 

Zwemmen 4-5 jarigen en lagere school:  

Vrijdag 8 oktober 

Vrijdag 22 oktober  

Gelieve er deze zwemdagen attent op te zijn dat de ‘verplaatste’ (vanwege 

bouwwerf) kus- en rijstrook van 8u15 tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor 

de zwembus. 

 

Bag 2 School actie: opbrengst gaat integraal naar aankoop klasmateriaal 

zoals educatieve leerboeken hoogbegaafdheid en educatieve spellen. 

Ruim je kleerkast op en ruil stilaan de zomerkledij voor de winterkledij! 

Dan kan je ons steeds plezieren met kleding die te klein is.  Je kan ze steeds 

afgeven aan de schoolpoort, het ganse schooljaar lang.  
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Wat mag er in de zak? 

• Schone kledij (baby, kinder- als volwassenkledij)  

• Schoenen (per paar aan elkaar geknoopt of met tape) 

• Lakens  

• Dekens  

• Gordijnen  

• Handdoeken  

• Knuffelbeesten  

• Handtassen  

• Riemen en ceintuurs  
 

Nog enkele inzamelacties voor het goede doel. (ganse schooljaar)  

We zamelen in voor de blindengeleidenhonden 

 
Hiervoor kan je dopjes van flessen binnenbrengen in de blauwe bak aan de 

voordeur van de school.  

 

We zamelen in voor de Bebat actie voor klein turnmateriaal

 
Gebruikte batterijen mag je binnenbrengen in de groene ton aan de voordeur 

van de school.  
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Jarigen van de maand oktober  
 

Leerling  
 

Datum  Klas  

De Boom Lucas 02/10 Juf Deborah 

Bouyakoub Anas 03/10 Juf Catherine 

De Muyer Elena 05/10 Juf Liese 

Van Herck Skye 07/10 Juf Anna Laura 

Van Hoovels Alexander 08/10 Juf Deborah 

Van Edom Marcel 13/10 Juf Anna Laura 

Hadouch Marouane  14/10 Juf Catherine 

Claes Stan 18/10 Juf Carmen  

Geens Vik 18/10 Juf Anneleen 

Leys Juul  18/10 Juf Aline  

Juf Sofie Schillemans 18/10  

De Vleeschouwer Simon 19/10 Juf Tess 

Pittois Flo 19/10 Juf Catherine 

Van Hasselt Joanna 22/10 Juf Aline  

El Haddadi Tasnim 23/10 Juf Sofie en juf Leen 

Renaux Maurice 23/10 Juf Liese 

Juf Anna Laura Slaets 25/10  

Van Hoecke Victor 26/10 Juf Tess 

Shibesh Hosanna 27/10 Juf Sofie en juf Leen  

Machelski Olivia 28/10 Juf Tess 

 

Wist je… 

- Dat 8 leerlingen uit middenbouw a, b en c op 

zondag 12 september hun Eerste Communie deden? 

Proficiat allemaal!  
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- Dat leesmama’s,  vrijwilligers en 

helpende ouders weer welkom zijn op school? (mits blijvende aandacht 

voor veiligheidsvoorschriften zoals ontsmetten van handen, 

registratie bij binnenkomen, afstand bewaren) 

- Dat we dankzij een geweldig team en vele 

enthousiaste ouders een ‘feesteditie’ van de 

Ballonnekesstoet creëerden?  

- Dat een leerrijke studiedag rond 

‘wiskundeonderwijs’ onze leerkrachten inspireerde? 

 
- Dat gedurende het hele schooljaar leerkrachten uit de Vlaamse 

Montessorischolen komen hospiteren? Op maandag 14 februari mogen 

wij op onze beurt op bezoek naargelang de leervraag van de 

leerkracht. “We leren dus door, met en van elkaar!” 

 
 

Het montessori-team 


