
 

Nieuwsbrief september 2022  
De spits is eraf! 

Maandag 5 september starten we onze eerste volledige week. Hopelijk is 

iedereen dan opgeladen na de eerste schooldagen en een 

deugddoend weekend.  

Om je als ouder op de hoogte te houden van wat er in onze school zoal 

gebeurt zullen we je maandelijks een digitale nieuwsbrief bezorgen.  

Wil je toch een papieren versie? Geef ons een seintje. 

Gedetailleerde informatie over uitstappen en andere klasactiviteiten zal 

je bezorgd worden door de klasleerkrachten door middel van infobrieven 

of via de agenda. Uiteraard kan je ook altijd terecht bij de leerkrachten 

en directie als u bijkomende vragen heeft. 

De maandelijkse nieuwsbrief kan je ook terugvinden op onze website. – 

daar kan je ook informatie over activiteiten en uitstappen terugvinden 

op onze kalender. 

 

Dinsdag 1 september:               Start schooljaar: Jaarthema: Vertrouwen 

uitstralen, wees een lichtpuntje! 

Vrijdag 9 september:                 Zwemmen 

Dinsdag 13 september:             Badminton initiatie tijdens de middag door 

badmintonclub Duffel 

Vrijdag 16 september:               Strapdag 

 Plantjesverkoop Kom op tegen kanker 

Dinsdag 20 september:             Evacuatieoefening 

Woensdag 21 september:        Eucharistieviering MB en BB 

Vrijdag 23 september:               Zwemmen 

Zaterdag 24 september:           Ballonnekesstoet 

Woensdag 28 september:        Pedagogische Studiedag Wiskunde: vrijaf 

Woensdag 5 oktober:               Dag van de leerkracht 

Vrijdag 7 oktober:                      Zwemmen 

Dinsdag 11 oktober:                  Ouderraad 1-  20u 

Woensdag 12 oktober:             Opendeurtje instappers 10 -12u 

Donderdag 20 oktober:            Medisch Onderzoek 4e leerjaar op school 
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Vrijdag 21 oktober: Zwemmen 

Dag van de jeugdbeweging 

Spaghettiavond  

Donderdag 27 oktober:            Oudercontact 1 

 

Wist je…. 

✓ Dat ons kriebelteam weer van start gaat? 

Telkens voor en na een vakantie zullen juf Leen en ouders de haren 

van je kind controleren op luizen. Heb je zelf luizen of neten 

ontdekt? Signaleer dit zeker aan de klasleerkrachten, directie of 

het secretariaat. Op die manier kunnen we als school gepaste 

actie ondernemen om deze vervelende beestjes op te volgen. Wil 

je graag deel uitmaken van het kriebelteam? Geef gerust een 

seintje! 

✓ Dat de strapdag op vrijdag 16 september de 16e editie 

ingaat? ‘Samen sterk Strappen’ !!!! 

De Strapdag is de jaarlijkse autoluwe schooldag die traditioneel 

doorgaat op vrijdag tijdens de Week van de Mobiliteit. Op deze 

dag stappen en trappen duizenden leerlingen naar school. De 

auto blijft aan de kant met een aangename, rustige 

schoolomgeving tot gevolg. Naast een aangename 

schoolomgeving is het bewezen dat beweging positieve effecten 

heeft op het fysiek en mentaal welzijn. Kinderen zitten fris en met 

een betere concentratie in de klas. Bovendien is het goed voor de 

ontplooiing van kinderen, bevordert het de sociale contacten en 

draagt het bij tot een beter klimaat. 

✓ Dat onze verloren voorwerpen-box al goed vol ligt met 

ongetekende spullen? 

Zorg ervoor dat boekentassen, jassen, vestjes en ander materiaal 

getekend zijn met de naam van uw kind, zo geraken ze nooit zoek. 

Vergeet ook niet de fruitdoosjes, drinkbussen, … te voorzien van 

een naam. 
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✓ Dat mama en papa van Lia-Louise een prachtige review 

schreven aangezien zij nog op vakantie waren tijdens het 

infomoment op dinsdag 30/8? Hierbij kan je de hele brief lezen! 

 

✓ Dat we nog (groot)ouders, buren, talenten, 

vrienden,…zoeken als (lees)ouder, kookouder, knutselouder, 

taalinitiator, timmerman, …? Geef gerust een seintje! 

 

✓ Montessori-quote van de maand: 

 

 

  
Het Montessori team   
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Jarigen van de maand september 

Leerling  

 

Datum  Klas  

Poelmans Verhoeven 

Laura 

01/09/2022 Juf Lisanne 

Van Vliet de Nick 01/09/2022 Juf Tess 

Vereycken Simon 02/09/2022 Juf Tess 

De Valck Helle 03/09/2022 Juf Anneleen 

Frans Elina 03/09/2022 Juf Liese 

Peeters Nel 05/09/2022 Juf Janne 

Juf Liese Speelman 05/09/2022 Juf Liese 

Evers Mila 08/09/2022 Juf Tess 

Torfs Stella 08/09/2022 Juf Anneleen 

Dikec Lena 11/09/2022 Juf Deborah 

Dalben Magri Anne 13/09/2022 Juf Anneleen  

Schurmans Mira 17/09/2022 Juf Lisanne 

De Vleeschouwer Mirte 19/09/2022 Juf Janne 

Vandenweghe Louis 19/09/2022 Juf Lisanne 

Morel Suzanne 20/09/2022 Juf Liese 

Sato Kosuke 20/09/2022 Juf Sofie 

Dalben Magri Ayla 22/09/2022 Juf Sofie  

Ichkuntana Zaki 23/09/2022 Juf Deborah 

Van Acoleyen Manu 26/09/2022 Juf Anneleen 

Öge Loriana 27/09/2022 Juf Lisanne 

Tkacenko Christian  27/09/2022 Juf Carmen  

Juf Hilde Vervoort 27/09/2022 Juf Hilde  

Özel Asim Eymen  29/09/2022 Juf Catherine 

Van Ham Jeanne 29/09/2022 Juf Tess 

Juf Janne De Visscher 29/09/2022 Juf Janne De Visscher  

 

 



  

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


