
 

Beste ouders, 

 

Handen vol hoop  
Vol goede hoop is het nieuwe schooljaar alweer van start gegaan. Je merkte het 

misschien al de eerste schooldag? De gekke, lieve of leuke handen stonden 

klaar om je welkom te heten. Laten we de handen uit de mouwen steken en er 

opnieuw een boeiend en leerrijk schooljaar van maken! Dit schooljaar 

verwelkomen we 32 nieuwe kleuters in onze kleuterscholen. Maar er is nog 

plaats voor meer…😉 In Het Mijltje starten we met 4 klassen. Juf Tinne zorgt voor 

onze jongste kleuters. Juf Joke en juf Veerle hebben klassen met 3- en 4-jarige 

kleuters. Onze oudste kleuters zitten bij juf Jana.   

We wensen iedereen hartelijk welkom en hopen op een fijne start! 

 

Op weg… naar school 
Mogen we bij het begin van het schooljaar nog eens extra 

aandacht vragen voor verkeersveiligheid? In de eerste plaats: 

Parkeer enkel daar waar het toegelaten is, niet op het zebrapad, 

niet bij het brengen en evenmin bij het afhalen. Dit alles zorgt 

voor meer veiligheid voor UW kinderen. Samen letten we ook op 

de snelheid in de buurt van de school! 

 

Strapdag 

De Strapdag komt eraan ! Op vrijdag 20 september staat de auto aan de kant. 

Iedereen  kiest massaal om te stappen of te trappen. Dit zorgt 

voor meer veiligheid aan de schoolpoort en in de omgeving van 

de school. Bovendien is het goed voor de gezondheid ! 

Stap je mee of trap je mee? We hopen op goed weer en véél 

deelnemers. 

 

Infoavond - oudercontact 
Op dinsdag 3 september houden we onze jaarlijkse infoavond.  

We starten in de klassen om 19.30 uur. De juffen geven jullie meer info over het 

reilen en zeilen in hun klassen. Om 20u30  voorzien we tijd voor de algemene 

info die door de directeur en de zorgcoördinator én de ouderraad, Ouders in 

Actie gegeven worden.  
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Drankjes 
 

Drankjes tijdens de speeltijd zijn verkrijgbaar vanaf 5 september. Graag de 

bestelformulieren zo snel mogelijk ingevuld terug mee naar school geven. De 

afrekening gebeurt later via de schoolrekening. 

 

Schoolfotograaf 
Op 20 september komt de schoolfotograaf langs om individuele en klasfoto’s te 

nemen én van broertjes en zusjes in onze Beunt school.  

 

 

 

Belangrijke data 
Ma 2 sep 1ste schooldag + vergadering Ouders in Actie  

Di 3 sep Infoavond 

Ma 16 sep Ouderraad 

Wo 18 sep Pedagogische studiedag: vrijaf! 

Vr 20 sep Schoolfotograaf 

Vr 20 sep Strapdag 

Za 21 sep Scholenveldloop 

Wo 25 sep Dag van de sportclub: trek je sportkledij maar aan  

Za 28 sep Ballonnekesstoet 

 

 


