
 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2022 

 

Activiteiten oktober: 

Woensdag 5 oktober:   Dag van de leerkracht + Saved by the bell  

Miljoenen kinderen en jongeren wereldwijd hebben nog steeds geen toegang tot 

onderwijs en horen geen schoolbel. Wij laten op de Internationale Dag van de 

Leraar de schoolbel extra rinkelen voor beter onderwijs wereldwijd. 

Zaterdag 8 oktober:   Scholenveldloop  

Maandag 10 oktober:   Bovenbouw Technopolis en planetarium  

Dinsdag 11 oktober:  Ouderraad om 20 uur  

Woensdag 12 oktober:  Opendeurtje instapklas 10-12 uur  

Maandag 17 oktober:   Duffel jaarmarkt, vrijaf voor de leerlingen  

Donderdag 20 oktober:   Medisch onderzoek 4de leerjaar op school  

Vrijdag 21 oktober:   Spaghettiavond  

     Dag van de jeugdbeweging  

Woensdag 26 oktober:  Meedoedag onderbouw thema herfst  

     Halloween voor middenbouw en bovenbouw 

Donderdag 27 oktober:  Oudercontact 1 

Vrijdag 31 oktober tot en met 4 november:  Herfstvakantie  

Maandag 7 november  Start Fluo-actie: iedereen fluo top. 

 
Dinsdag 8 november  Bag 2 School ophaling  
 

Zwemmen 4-5 jarigen en lagere school:  

Vrijdag 7 oktober 

Vrijdag 21 oktober  
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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 

speelplaatsmaterialen zoals een pingpong – en kickertafel. 

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.  

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  
 

 

Andere inzamelactie die ganse schooljaar lopen  

Dopjesacties:  plastic dopjes van 

drankflessen kan u steeds vooraan in de hal deponeren in de blauwe ton.  Dit 

ten voordele van de blindengeleidehonden. 
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Batterijen bebat: gebruikte batterijen kan u het ganse 

schooljaar deponeren in de groene ton van Bebat in de hal van de school.  De 

punten die we hiermee verzamelen worden gebruikt om klein turnmateriaal aan 

te schaffen.  

 

Spaghettiavond:  

Op vrijdag 21 oktober houden wij onze jaarlijkse spaghettiavond.  U kan 
inschrijven via het formulier dat u ontvangen hebt.  De inschrijvingen worden 
afgesloten op woensdag 12 oktober 2022.  Wij hopen u allen te mogen 
verwelkomen op een lekkere avond.  De opbrengst van deze avond komt ten 
goede van onze kinderen via de Vrienden van Montessori. 

Uitstap bovenbouw maandag 10 oktober  

Op maandag 10 oktober brengen de leerlinge n van de bovenbouw 
een bezoek aan Technopolis en aan het planetarium.  Praktische info krijgt u 
mee van de klasleerkracht. De kostprijs van 27,5 euro wordt aangerekend via de 
schoolrekening van oktober.  

Wist je…  

✓ Dat onze wagen de mooiste was tijdens de Ballonnekesstoet, mede 
dankzij onze sponsor Recht van ‘t veld? 



  

4 
 

 Onze jungle-wagen had 
heel veel succes met vele (ex)- leerlingen en ouders in, rond en achter de 
wagen!  Oprechte DANK iedereen voor de medewerking en sympathie!! 
 

✓ Dat onze oud-leerlinge en dochter van juf Catherine, Anna Laura, de U15 
testen van de nationale ploeg heeft gehaald?  Zij is nu een RED 
FLAME!!  
Dankzij de Montessori aanpak in het lager en zelfstandig werk, kan zij nu 

TOPsport en studies perfect combineren.   
✓ Dat onze ouderraad Vrienden van Montessori nog steeds graag meer 

nieuwe ouders verwelkomen op de ouderraad-avonden en activiteiten? 
Stuur gerust een mailtje naar vrienden@montessori-duffel.be of spreek 
onze juffen aan! Alvast dank voor jullie engagement, ook al is het maar 1 
keer! 

✓ Dat er op school op woensdagnamiddag en zaterdag muzieklessen 
doorgaan in ons zorglokaal door “Muziek in Huis”? 

 Je kan nog steeds inschrijven! 

mailto:vrienden@montessori-duffel.be
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✓ Dat alsook in onze polyvalente zaal worden yoga lessen gegeven door 
Frederique Dom, mama van een instappertje bij ons op school. 

 
✓ Dat wij meeschrijven en drukken aan het duurzaamheidsverhaal door 

papier te gebruiken op school met een FSC*label, (Forest Stewardship 

Council) is een internationaal label voor duurzame bosbouw, opgericht in 1994. Het 
label is van toepassing op hout en afgeleide producten, waaronder heel wat 

papiertoepassingen) wat garandeert dat de houtvezels uit duurzaam 
beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen komen? 

 
✓ Dat wij een nieuwe opzichter hebben om de kinderen veilig over te laten?  

Robert Dyckmans zal elke ochtend en avond aan onze schoolpoort te 
zien zijn.  

✓ Dat onze school enorm veel badmintontalent heeft volgens instructeurs 

badmintonclub van Duffel !  
✓ Dat wij een oproep doen voor bruikbare spelletjes, speelgoed allerlei, 

(graag compleet en onbeschadigd) voor onze speelgoedbeurs in 
november?  Breng gerust binnen op het secretariaat! 
Op deze manier willen wij de mogelijkheid bieden tegen democratische 
prijzen ander en leuk speelgoed aan te kopen. Meer nieuws volgt! 
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Jarigen van de maand oktober 

De Boom Lucas 02/10 Juf Deborah  

Bouyakoub Anas  03/10 Juf Deborah 

De Muyer Elena 05/10 Juf Liese 

Szymanski Mikolaj 05/10 Juf Tess 

Van Herck Skye 07/10 Juf Catherine 

François Daniel 11/10 Juf Lisanne  

Vandeweghe Emiel  13/10 Juf Tess 

Van Edom Marcel 13/10 Juf Tess 

Hadouch Marouane 14/10 Juf Catherine 

De Puysseleyr Neo 17/10 Juf Sofie  

Claes Stan 18/10 Juf Carmen  

Geens Vik 18/10 Juf Tess 

Sofie Schillemans 18/10 Juf Sofie 

De Vleeschouwer Simon  19/10 Juf Tess 

Pittois Flo 19/10 Juf Catherine 

Zoons Mira 21/10 Juf Catherine 

Aktürk Eymen 24/10 Juf Sofie  

Anna Laura Slaets  25/10 Juf Anna Laura  
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Van Hoekce Victor 26/10 Juf Tess 

Shibesh Hosanna 27/10 Juf Janne 

Machelski Olivia 28/10 Juf Tess 

Degrauwe Victoria 31/10 Juf Sofie  

 

 

 

 


