
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 12 – 25/11/2022 

 

1. Niet vergeten! 

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

- Woensdag, 30 november : fruitdag! 

- Op maandag, 28 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. Medisch onderzoek op school. 

Op dinsdag, 29 november is er medisch onderzoek op school voor de leerlingen van het  

5de leerjaar A + B.  

 

3. Schoolfoto’s. 

 

De laatste dagen dat jullie online de 

schoolfoto’s van uw kind kunnen bestellen. 

Als afsluitdatum geldt: maandag 28 

NOVEMBER 2022 (middernacht). 

Je gaat naar de online bestelsite van onze 

schoolfotograaf:  www.vdeonline.com  en 

brengt de foto-ID , die uw dochter of zoon 

van de fotograaf heeft gekregen in.  Bent 

u niet in het bezit van deze foto-ID, dan 

helpt ons secretariaat u graag verder. 

Nogmaals van harte dank voor uw steun en 

medewerking.  

 

 

4. Lichtjesfestijn en boekenbeurs. 

De voorbije week stonden er 2 grote 

activiteiten op de kalender! 

Meer dan 600 mensen namen deel aan ons 

lichtjesfestijn en lieten zich betoveren door 

de mooie lichtcreaties die gemaakt werden 

door de kinderen. Achteraf genoten ze nog 

van een heerlijke verse pannenkoek en een 

drankje.  

Ook de mensen in de schoolomgeving deden 

hun duit in het zakje en versierden hun huizen 

en voortuinen. Met overgrote meerderheid 

werd het huis aan de Kleipikker 10 door de 

wandelaars verkozen tot mooist versierde huis! Proficiat! 



Na het weekend organiseerde onze ouderraad voor de eerste keer een boekenbeurs op school! Ook 

dit werd, dankzij hun inzet en gewaardeerde steun, een groot succes. Dankzij de opbrengst van 

deze beurs mochten alle leerkrachten een drietal boeken aankopen voor hun klasbibliotheek. 

Dankjewel ouderraad!!! 

 

5. Onze school een financieel duwtje in de rug via Trooper! 

 
Weet je al dat je onze school het hele jaar door financieel kan steunen wanneer je online shopt? En 

dat, zonder dat het jou ook maar één cent extra kost, hé. Gewoon door eerst via 

www.trooper.be/leonardusschool te passeren en daar door te klikken naar één van de meer dan 1.000 

webshops die school met veel plezier een stukje van jouw aankoopbedrag schenken. 

Nu nog even in stapjes uitgelegd: 

Stap 1: Ga naar www.trooper.be/leonardusschool 

Stap 2: Zoek naar de webshop waarbij je wil shoppen. 

Stap 3: Laat je gegevens na in de pop-up  (enkel) als je wil weten hoeveel jouw aankoop de school zal 

opleveren en shop daarna zoals altijd. Het kost je niks meer. 

Stap 4: De webshop steunt ons met een percentje van je aankoop.   

Die aangesloten webshops zijn trouwens niet van de minste: Bol.com, Booking.com, JBC, Krëfel, 

Torfs, Dreamland, Cool blue, Center Parcs, Delhaize, Lidl, Fnac, Zeeman, Plopsaland, Tui, …  en nog 

zo’n 1.000 andere shops! Neem maar eens een kijkje op www.trooper.be/leonardusschool 

 

 

 

Een prettig weekend!                                                                                              

Het schoolteam.  
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