
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Maandag 13 september 
L1: medisch onderzoek in de voormiddag. 
Juf Denise en Monique: volgen een EHBO-opleiding in de namiddag. 
 
Dinsdag 14 september 
L5: Naar aanleiding van ons thema sociale vaardigheden 'Samen sterk' wordt L5 uitgedaagd om 
een insectenhotel te bouwen. Daarom fietsen de kinderen in de voormiddag naar het 
bijencentrum De Raam in Rijkevorsel.  
De kinderen hebben nodig:  
- een fiets die in orde is 
- fluovest 
- rugzakje voor drinkbus en tussendoortje 
- aangepaste kledij (we zijn veel buiten).  
De kinderen hoeven deze dag geen boekentas mee te nemen, aangezien ze in de namiddag ook 
gaan zwemmen.  
Lagere school: gaat in de namiddag zwemmen. 
L3: De leerlingen die hun eerste communie gaan doen, oefenen na school de liedjes met Mieke 
Bols. 
 
Woensdag 15 september 
Vandaag komt de fotograaf langs.  Hij zal klasfoto’s nemen.  Steek je kind alvast in zijn/haar 
mooiste kleren. 
 
Donderdag 16 september 
L5: De kinderen krijgen vandaag een herhalingsinenting tegen Mazelen-Bof en Rode Hond (indien 
je hiervoor toestemming gaf). Deze inenting gebeurt op de school door het CLB. 
L4: medisch onderzoek in de voormiddag. 
L2 en L3: gaan naar een voorstelling van de ‘academie voor woord en muziek’ 
In Hoogstraten. 
 
Vrijdag 17 september 
LS + KS: Vandaag is het Strapdag: Alle Wijsneuzen komen vandaag met de fiets, te voet, met de 
step, te paard, …. naar school.  De doelstelling is enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen 
leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is.  Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte 
voor stappers en trappers in de schoolomgeving. Alle kinderen die hieraan meedoen krijgen een 
beloning.  
L1, L2 en L4 gaan in de namiddag naar de bib. 

 
Mededelingen: 

- Ouders met kinderen die binnenkomen in de Rooimans langs de kant van Worteldorp (= 
rechtover de frituur), mogen wachten tussen de witte lijn en de groene poort tot het 
belsignaal gaat, NIET op het voetpad of het fietspad. 

- We zijn nog op zoek naar ouders/grootouders die willen deelnemen aan ons “Kriebelteam” 
Wat is de bedoeling? Kinderhoofdjes op geregelde tijden nakijken op luizen. (inschrijven via 
antwoordstrookje als bijlage). 

  



 

 

 
Bijlage:  
Oudsten tot L4 

- Flyer oudertraining opvoeden (via OPF) 
Oudsten:  

- Flyer scholenveldloop (via OPF) 
- Brief/info CLB (via OPF) 
- Antwoordstrookje kriebelteam (via OPF) 

L4 tem L6 
- Folder typelessen (op papier) 
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Beste leerlingen, ouders en grootouders,  
  
Mag ik jullie herinneren aan eerder gemaakte afspraken?    
  
Indien u met de fiets naar school komt, let er dan op dat u niet in het midden van de rijbaan rijdt.  
Indien u toch met de auto komt en parkeert aan de school, doe het dan zoals het hoort, dat wil 
zeggen:  
  
-rechts van de rijbaan  
-niet aan de gele onderbroken lijnen  
-niet voor de oprit van een woning  
-voor én na het zebrapad moet je 5 meter ruimte vrij houden.  
  
Voor de Rooimans:  

- Komt u met de auto, rijd dan via café De Nieuwe Buiten de Rooimans in en verlaat de 
straat via de andere kant.  We passen dit toe bij aanvang én op het einde van de 
schooldag!  

- Parkeer zo veel mogelijk aan de Boomkes (pleintje voor JH 't Slot).  
   
Als iedereen zich aan deze afspraken houdt is het een stuk aangenamer én vooral een stuk veiliger 
in de schoolomgeving.    
  
Alvast bedankt voor de medewerking.  
  
Van Opstal Tom  
Wijkagent Wortel-Hoogstraten  
Eerste Inspecteur 


