
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2 – 09/09/2022 

Onze nieuwsbrief wordt elke week in de loop van vrijdag doorgemaild. U kan onze 

nieuwsbrief ook nog steeds raadplegen via onze website. 

 

1. Niet vergeten! 

- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .  

- Woensdag,  14 september : fruitdag! 

- Op maandag, 12 september  gaan de leerlingen van het 2de  leerjaar zwemmen in Hoogstraten. 

Vergeet je zwemgerief niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 aan de school!  

 

2. Viering begin van het schooljaar.  

De leerlingen van de lagere school vieren samen in de kerk van St-Lenaarts het begin van net nieuwe 

schooljaar. De viering gaat door op donderdag, 15 september om 13u.30.  Het jaarthema 

“lichtpuntjes groot en klein” wordt tijdens deze viering speciaal in de “picture” gezet. Iedereen 

van harte welkom!  

 

3. Verloren voorwerpen. 

In de inkomhal staat een kast waar alle verloren voorwerpen verzameld worden. Neem zeker een 

kijkje als je iets kwijt bent. Er hangen nu al 3 jasjes op de draad.  

 
Gelieve alles te voorzien met de naam van je kind zodat het voor ons gemakkelijker is om dingen 

terug te bezorgen aan de kinderen. Vooral voor de kleuters is dit wel aangewezen!  

 

 

 



4. Adressenlijsten. 

Gelet op de GDPR (of AVG) wetgeving inzake informatieveiligheid en privacy en het verminderen 

van de papierberg geven wij geen adressenlijsten meer mee aan alle kinderen. Hebben jullie toch 

een adressenlijst nodig voor eventueel het versturen van verjaardagskaartjes, stuur dan gerust 

een mailtje naar secretariaat@leonardusschool.be. Wij sturen dan per mail de lijst door.  

 

5. Strapdag - Samen sterk Strappen op vrijdag 16 september! 

Op vrijdag 16 september gaan we ‘Samen Sterk 

Strappen’ op de 16e  Strapdag.  De strapdag is de 

jaarlijkse autoluwe schooldag in Vlaanderen en Brussel 

die traditioneel doorgaat op vrijdag tijdens de Week 

van de Mobiliteit. Op deze dag stappen en trappen 

duizenden leerlingen naar school. De auto blijft aan de 

kant met een aangename, rustige schoolomgeving tot 

gevolg. Daarnaast heeft strappen positieve effecten 

heeft op het fysiek en mentaal welzijn. Kinderen 

zitten fris en met een betere concentratie in de klas. 

Bovendien is het goed voor de ontplooiing van kinderen, 

bevordert het de sociale contacten en draagt het bij 

tot een beter klimaat.  
 
De lessen bewegingsopvoeding voor de lagere school worden die dag ook aangepast in lessen 
“fietsvaardigheid”. Alle kinderen van de lagere school worden dus gevraagd om met de fiets naar 
school te komen of een fiets mee te brengen. 
 
Ook in de kleuterschool willen we hier extra aandacht voor hebben. Om organisatorische redenen 
zetten we in de kleuterschool het fietsen & stappen extra in de picture op vrijdag 23 september. Die 
dag vragen we aan de kleuters om met een versierde fiets (slingers, ballonnen,…) naar school te 
komen. 

  

6. Gezocht oude (nog bruikbare) smartphones 

Heeft u thuis, ergens in een schuif, nog een afgedankte smartphone liggen die nog bruikbaar is, 

mag u die altijd aan de school schenken. We kunnen deze smartphones inzetten om onze 

anderstalige nieuwkomers te begeleiden in hun proces om Nederlands te leren en zich verstaanbaar 

te maken in de klas. 

 

 

 

 

Een prettig weekend!                                                                                                   

Het schoolteam. 
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