
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 7 – 14/10/2022 

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,  19 oktober : fruitdag! 

- Op maandag, 17 oktober 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.Vlaaienslag ouderraad.  

We willen jullie graag herinneren aan onze vlaaien/wafelslag die doorgaat op vrijdag 28 oktober 

2022. Wie nog wil bestellen kan de bestellijst (met geld in enveloppe of overschrijven)  ten 

laatste op maandag 17 oktober 2022 aan de juf bezorgen. Zo kunnen wij tijdig de bestellingen 

plaatsen. Alvast bedankt!  

 

3. Schoolfotograaf. 

Vrijdag, 21 oktober komt de schoolfotograaf langs. De fotograaf zal 

een individuele foto maken en een klasfoto. Ook zullen er foto's van 

broertjes/zusjes worden gemaakt. Foto's kunt u nadien via internet 

bestellen met uw bestelcode. U krijgt hiervoor achteraf een 

bestelcode.   

 

 

4. Dag van de jeugdbeweging. 

Op vrijdag, 21 oktober is het de ‘Dag van de jeugdbeweging’. 

Omdat op vrijdag de schoolfotograaf langskomt, mogen de 

kinderen van onze school op donderdag in hun 

jeugdbewegingsoutfit naar school komen. 

 

 
5. Lichtjesfestijn op vrijdag 18 november! 

Elkaar (ouders, grootouders, kinderen, vrienden van de school) ontmoeten en samen op stap 

doorheen de school die feeëriek verlicht zal worden door de kinderen. Achteraf op de 

kleuterspeelplaats genieten van een hapje (pannenkoeken/pompoensoep) en een drankje 

(chocomelk, frisdrank, jenever, gluhwein). Dat is het opzet van ons lichtjesfestijn.  

 

Om de drukte een beetje te “spreiden” voorzien we 4 startmomenten tussen 17.30 uur en 19.00 u. 

Voor de inschrijving vragen we een kleine bijdrage per deelnemer.  

 



Voor €2 per deelnemer krijgt u een routebeschrijving en een 

bonnetje voor een heerlijke pannenkoek achteraf. Voor €5 per 

deelnemer krijgt u hier bovenop extra een hoofdlampje…  

 

Vooraf inschrijven voor deze activiteit is omwille van 

organisatorische redenen verplicht! U vindt hiervoor vanaf dit 

weekend een inschrijvingsformulier op de startpagina van onze 

website! 

 

Opgelet… op de kalender van de ouderraad staat als datum 10 

november. Na het verschijnen van de kalender is deze datum echter 

aangepast naar vrijdag 18 november! 

 

De opbrengst van deze activiteit gaat naar de verdere verfraaiing en aankoop van materiaal voor 

de speelplaatsen. 

 

Indien u ergens (thuis, zolder,…) ongebruikte (kerst)ledverlichting(ssnoeren) heeft, mag u die 

altijd meegeven met uw kind. Graag aangeven of u die achteraf terug wil. Voorzie dan wel even je 

naam op het snoer. 

 

Alvast dank! 

 

6. Sociale media Facebook en Instagram 

Vanaf nu kan je onze school volgen op sociale media. We hebben vanaf heden een facebookpagina 

en een Instagram-account, beiden openbaar.  

 

Indien u niet graag heeft dat uw kind(eren) 

herkenbaar op de sociale media te zien zijn, 

stuurt u een mailtje naar de klasjuf.  

 

Doe dit voor vrijdag 21 oktober, op deze 

manier kan de school hier rekening mee 

houden. 

 

Volg ons op Instagram: @vbsleonardusschool 

Like ons op Facebook: VBS Leonardusschool 

 

 

 

Een prettig weekend!                                                                                                   

Het schoolteam.  


