
NIEUWSBRIEF 

25 september 2020  
 

Maandag 28 september 2020 
- Juf Christel volgt een bijscholing voor mentoren (deel 3/4). 
- In de namiddag volgen juf Denise en Monique een EHBO-opleiding. 

 

Dinsdag 29 september 2020 
- L1 gaat ’s namiddags naar de appelboer.  
 

Woensdag 30 september 2020 
- In Worteldorp is er in de voormiddag een infomoment voor de vrijwilligers en 

reftermoeders van de scholengemeenschap Hoogstraten met als onderwerp: ‘Hoe ga 
ik om met brutaal gedrag?’ 

 

Donderdag 1 oktober 2020 
- L2 bezoekt in de namiddag het containerpark. 

 
Vrijdag 2 oktober 2020 

- Juf Denise vergadert met de directies van de scholengemeenschap. Ze maken kennis 
met onze nieuwe adviseur van OVSG: Bart Van Dijck. 

- L1, L2 en L6 gaan naar de bieb in de namiddag. 
 

Mededelingen:  
- Oproep van de kleuterjuffen: in de kleuterschool kan men nog reserve 

jongensonderbroeken, shortjes en/of lange broeken maat 98/116 gebruiken.  U mag 
deze in een plastiek zak met uw kind meegeven.  Alvast bedankt. 

- CLB: wenst u een afspraak met het CLB dan moet u dit vanaf nu aanvragen via een 
mail naar de directie of naar Elien Van Ael (contactpersoon van het Clb) 
elienvanael@vclb-kempen.be. De zitdagen reserveren we voor besprekingen met 
leerkrachten.  

- Nieuw dit schooljaar: de foto’s die op 14 september in de school werden genomen 
kunnen enkel via de website van de fotograaf besteld worden 
(https://webshop.fotodemarsin.be/).  U ontvangt voor elk kind een kaart met een 
unieke code.  Met deze code kan u foto’s en de klasfoto bestellen.  Zijn er foto’s 
genomen met broer(s) en/of zus(jes) dan vindt u deze terug bij het oudste kind. 
Gescheiden ouders kunnen elk afzonderlijk bestellen met dezelfde code.  Wanneer u 
geen kaart met een code ontvangen hebt, kan u die bekomen via 
secretariaat@dewijsneus.be. 

- Batterijen: voor het inzamelen van lege batterijen krijgt de school tem 31 oktober 
dubbele punten.  Op elke vestiging staat hiervoor een groene ton. 

 

 
Bijlage: 
Iedereen: kaart met unieke code om foto’s te bestellen  
L3, L4, L5 en L6: flyer vrijblijvende proefles programmeren (via OPF – 10) 
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