
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Maandag 4 oktober 

 
Dinsdag 5 oktober 

- Dag van de leerkracht: Een welgemeende dank je wel aan alle leerkrachten 
die zich dag in, dag uit inzetten voor onze kinderen. 

- Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel 
horen.  Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of 
nooit.  Met ‘Saved by the bell’ worden alle scholen opgeroepen op de 
internationale dag van de leerkracht om de schoolbel eens extra te laten 
rinkelen.  Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht heeft op 
goed, kwaliteitsvol onderwijs.  Ook in de Wijsneus zal vandaag de schoolbel 
eens extra rinkelen.  

- Juf Denise volgt de hele dag een nascholing over: ‘vernieuwde cyclus van 
functioneren en evalueren’. 

- L1 en L2 rijden in de namiddag met de bus naar de Poppenzaal in Turnhout.  Zij 
zullen daar de toneelvoorstelling ‘Kleine Held’ bijwonen.  Dankzij een bijdrage 
van de ouderraad kost deze voorstelling € 4.  Dit bedrag komt op de eerste 
schoolrekening. 

 
Woensdag 6 oktober 

 
Donderdag 7 oktober 

 
Vrijdag 8 oktober 

- In de voormiddag houden we een evacuatieoefening. 
- L1, L2 en L4 gaan in de namiddag naar de bib. 

 
Mededelingen: 

- Op dinsdag 26 april zal er voor heel de lagere school GEEN zwemmen zijn.  
Gelieve dit aan te passen op de jaarkalender. 

- De deuren en de poorten van de scholen zullen vanaf vandaag niet meer op slot 
zijn.  Maar we willen wel vragen om als ouder erop te letten dat de deuren of 
poorten gesloten worden na het brengen of halen van uw kind.  Ook tijdens de 
opvang van Ferm is dit nodig.  We willen de veiligheid van alle kinderen 
bewaken.  Mondmaskers zijn vanaf vandaag ook niet meer verplicht.  

 
Bijlage:  
Iedereen :   

- Klasfoto’s: U ontvangt voor elk kind een kaart met een unieke code.  Met deze 
code kan u via de website van de fotograaf de klasfoto van uw kind bestellen. 


