
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Dag iedereen,  
 

Een nieuw schooljaar is weer van start gegaan, we hebben op 2 september weer 

heel veel nieuwe gezichten mogen begroeten. We nemen dit jaar als thema mee: 

‘Berkenbeek Binnenstebuiten’. Op de infoavond hoor je er zeker meer over. 

 

In deze brief, die uw kind maandelijks mee naar huis neemt, trachten wij de 

belangrijkste mededelingen van die maand door te geven. 

Deze maandbrief is voor de klassen van juf Saar- juf Christel/ juf Jonne- juf Greet/ juf 

Veer- juf Daphne/ juf Annie- juf Laura/ juf Annick- juf Liesje/ juf Anne-Mie-  juf Axelle 

en juf Loes. 

Graag zetten wij alle belangrijke data voor september even op een rijtje. 

 

MA 09/09 

 
 

BLOEMENSTOET in Loenhout: 

We worden uitgenodigd om de bloemenwagens te 

bewonderen en frietjes te eten. (boterhammen meegeven is 

niet nodig.) 

Na de middag kunnen we genieten van een ritje op het treintje, 

de paardenmolen of het aangeboden programma in de tent. 

Er wordt per klas gekeken hoe het programma er juist uit ziet. 

We vertrekken daar terug om 14.45u dus de lln kunnen 

afgehaald worden om 15.00u. 

De klas van juf Axelle blijft op school vandaag. 

 

DO 05/09 

 

ZWEMMEN 

Zundert: 

Zwemmen van 05/09- 20/02:  

- Juf Saar 

- Juf Greet/ juf Veer 

- Juf Daphne/ juf Annie 

- Juf Liesje/ juf Anne-Mie 

Zwemmen van 05/09- 21/11: juf Christel/ juf Jonne 

Zwemmen van 28/11- 20/02: juf Laura/ juf Annick 

 

We vertrekken om 12.45u, ouders/ grootouders/… die mee 

begeleiden verzamelen aan de bus. 

We zwemmen van 13.25- 14.10 en zijn terug rond 15u. 

Kalmthout: 

De lln van juf Loes starten 13/09 met zwemmen in Kalmthout. Zij 

zwemmen 2- wekelijks. 

De klas van juf Axelle zwemt later op het jaar in Kalmthout. 
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VR  13/09 

 

 

SPRING-ER-EENS-UIT-DAG! 

Met heel de school gaan we deze dag leuke dingen doen. We 

starten met een openingstoneel. Nadien gaan wij een 

wandeling maken. Onderweg eten we een koekje en daarna 

houden we een gezellige picknick. We brengen 

boterhammetjes mee, een drankje, fruit geschild in een doosje 

en een koek in een handig rugzakje (een boekentas hebben 

we niet nodig!). We zorgen voor goede stapschoenen en een 

regenjas. In de namiddag worden andere activiteiten 

aangeboden. 

 

DI 24/09 

 

Infoavond, 19u30 

U krijgt er informatie over de school en de klaswerking.  Alle 

ouders worden hierop verwacht want op deze avond worden 

de afspraken voor het schooljaar meegedeeld.  De kinderen 

blijven thuis.  Vul zeker het strookje in en geef het snel terug mee 

naar school.  

 

VRIJ 4/10 

 

Verlof! 

 

 

 

 

- We willen vragen  alles goed te tekenen zodat er niets 

verloren kan gaan: koekendozen, fruitdoosjes, kledij, 

brooddoos,… 

 

- Op de website van de school kan je een document 

terug vinden met het volledige aanbod van 

jeugdverenigingen uit Wuustwezel.  

 

- Indien er veranderingen zijn ivm het ophalen van uw 

kind, gelieve dit dan tijdig te verwittigen!  

 

 

Wij wensen U een schitterend schooljaar toe. 

De juffen en meester! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 
De ouders van ________________________ komen met ___ personen naar de infoavond 

op dinsdag 24 september om 19u30.  

 

Handtekening, 
 

http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=2132
http://www.sclera.be/picto cat/Vergaderen/overleg.htm
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=1662

