
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 3 – 16/09/2022 

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,  21 september : fruitdag! 

- Op maandag, 19 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!  

- Er staat een nieuwe flyer van Move & Play (sportkampen herfstvakantie) op de website 

 

Op maandag, 3 oktober is er een facultatieve verlofdag.  

Er is die dag geen opvang in de school. 
 

2. Medisch toezicht op school. 

Op woensdag, 21 september komt de arts en verpleegkundige van het CLB medisch toezicht doen 

op school voor de leerlingen van het 1ste leerjaar A. Zij krijgen een vaccinatie. De kinderen 

kregen hiervoor een invulbrief en folder mee naar huis. Op woensdag, 28 september zijn de 

leerlingen van het 1ste leerjaar B aan de beurt. 

 

3. We blijven batterijen inzamelen op school! 

 

 
Batterijen veranderen, hoe je ze inzamelt dus ook! Wij ontvingen eind vorig schooljaar onze 

splinternieuwe Bebat inzamelunit. Deze is veiliger, duurzamer en slimmer dan ooit! Zo houdt hij 

doorlopend de vulgraad in ’t oog en gebeurt een ophaling automatisch als hij bijna vol is. Maar er is 

meer!  

 

MEET JE HET, DAN WEET JE HET  



 

De vernieuwde inzamelunit heeft een aangepaste inwerpopening. Dat betekent dat enkel batterijen 

met een maximale doorsnede van 44 mm ingezameld worden op onze school. Wees gerust: meer 

dan 90% van de lege batterijen passen hier nog steeds in en blijven dus welkom op onze school!  

 

Hmm… 44 mm – kan je je er iets bij voorstellen? Kijk naar de cirkel bovenaan dit artikel. Zo meet 

je jouw lege batterijen voordat je ze meegeeft aan je kind. Past je batterij er niet in? Dan vertelt 

dit handige overzicht je meteen waar die naartoe moet: 

 
 

PUNTEN VOOR DE SCHOOL 

 

Doen jullie mee? Want er zijn nog heel wat voordelen! 

Het spaarprogramma blijft ook dit schooljaar ongewijzigd: per ingezamelde kilo batterijen krijgt 

de school punten die we inruilen voor audiovisueel of didactisch materiaal, materiaal voor onze 

gymzaal,… Geef de batterijen dus regelmatig mee met jouw kind en help ons zo onze Bebat-punten 

te boosten! 

 

Bedankt, beste ouders, om samen nog duurzamer en veiliger lege batterijen op onze school in te  

zamelen! 

 

 

Een prettig weekend!                                                                                                   

Het schoolteam. 
  


