
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 10 – 10/11/2022 

 

1. Niet vergeten! 

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

- Woensdag,  16  november : fruitdag! 

- Op maandag, 14 november gaan de leerlingen van het 3de leerjaar zwemmen in Hoogstraten. 

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

 

2. Lichtjesfestijn 

Op vrijdag 18 november wordt onze 

school ’s avonds verlicht door 

lichtcreaties gemaakt door onze 

kinderen.  

Als u deze creaties graag komt 

bewonderen en achteraf nog wil genieten 

van een hapje en een drankje moet u 

vooraf inschrijven via het formulier op 

onze website. U kan ook hiernaast de qr-code inscannen met uw 

smartphone om rechtstreeks op onze website te komen. 

 

3. Schoolfoto’s. 

Joepi, de schoolfoto’s zijn klaar!                                                                                              

Onze schoolfoto’s worden ook dit schooljaar online 

verkocht. Deze werkwijze heeft als voordeel dat de 

klastitularis niet moet worden ingeschakeld in de 

verkoop van de foto’s en dat de werklast van ons 

secretariaat sterk wordt verlicht. Daarenboven zijn 

er geen onverkochte foto’s meer en verkleint zo onze 

afvalberg, goed voor het milieu. 

Uw kind kreeg van de schoolfotograaf een document 

mee dat verwijst naar www.vdeonline.com en waarop u 

de unieke en beveiligde foto-ID kan invullen. Op de 

online-bestelsite kunt u de individuele en de klasfoto (indien deze gemaakt werd) van uw kind 

bekijken, bestellen en betalen via de duidelijke richtlijnen op de site zelf. 

Voor de bestelling respecteert u wel de aangegeven termijn, vermeld op het document. 



De foto’s worden 30 dagen na de afsluitdatum GRATIS centraal op school geleverd en verdeeld. 

Indien u een digitaal bestand hebt besteld ( het digitaal bestand wordt automatisch na betaling 

verstuurd naar het ingegeven emailadres, gelieve ook even te kijken in de ongewenste mails) 

We hopen alvast dat we door deze verkoop een centje voor de school kunnen opzij zetten. Deel 

gerust de foto-ID met familie en vrienden, zodat ook zij indien ze willen, een bestelling kunnen 

plaatsen.  

Bedankt voor jullie medewerking 

 

 

4. Boekenbeurs ingericht door de ouderraad 

 

November… boekenmaand! 

 

Maandag 21 november 

organiseert onze ouderraad een 

boekenbeurs op onze school 

(gymzaal).  

 

Tussen 15.15 uur en 19.00 uur 

kan iedereen deze boekenbeurs 

(vrijblijvend) bezoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een prettig weekend!                                                                                               

Het schoolteam.  


