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Nieuwsbrief oktober 2021

1. September: een terugblik.
Graag blik ik met jullie terug op de activiteiten van september:
•

•

•

•

Tijdens de infoavonden kreeg u als ouder de gelegenheid om kennis te maken met de
nieuwe juf of meester. Algemene schoolafspraken en klas specifieke aandachtspunten
kwamen aan bod. Iedereen werd goed geïnformeerd en dat maakt goede vrienden.
Ook dit jaar gingen we weer met z’n allen STRAPPEN: stappend of trappend naar school
komen. De Centrumschool nam met veel enthousiasme deel aan de nationale
STRAPDAG. Het blijft een belangrijk punt voor de Centrumschool : zich veilig verplaatsen
in het verkeer en tegelijkertijd denken aan het milieu. En de weergoden waren ons
gunstig gezind! De kinderen konden zich uitleven met fiets of step in de verkeersvrije
Chrysantenlaan of op de speelplaats van de Vlindertuin. Ook buiten picknicken op deze
plaatsen blijft een onvergetelijk moment.
Dit jaar was er ook opnieuw de scholenveldloop. Het nieuwe concept maakte het
mogelijk om op een recreatieve of competitieve manier deel te nemen aan deze loop.
De Centrumschool behaalde in totaal 9 medailles. We willen iedereen bedanken voor
hun inzet en deelname.
Tijdens de pedagogische studiedag werkten we met het team verder aan de
speelplaatsafspraken en de training van sociale vaardigheden.

2. Schoolfotograaf : 4 oktober
Op maandag 4 oktober komt de schoolfotograaf langs. Laat je kind kleurrijke kledij dragen!
Broers en zussen kunnen die dag ook samen op de foto en diegenen die ook een broer of zus
hebben in de Vlindertuin, worden om 8u stipt verwacht in de Vlindertuin.
De foto’s zullen tegen eind oktober klaar zijn.

3. Oog voor lekkers: 20 weken lang GRATIS fruit
Vanaf maandag 11 oktober bieden we aan alle kinderen van de school via het project ‘oog
voor lekkers’ 20 weken lang gratis een stuk fruit aan .
We zijn blij dat we net als vorig jaar niet 10 maar 20 weken lang op maandag aan elk kind een
gratis stuk fruit kunnen geven. U hoeft dus op maandag geen ochtend tussendoortje meer
mee te geven. Het resterende fruit wordt ook nog de volgende dagen aangeboden. Kinderen

kunnen dit afhalen aan het schuifraam van de refter (lagere school) of via de juffen
(kleuterschool).
De actie loopt van 11/10 t.e.m. 21/3 (zie schema in bijlage)

4. KIJK UIT : onze maandelijkse verkeerstip.
ZONE Kusje en weg (Kiss & Ride) : Stationsstraat
Even opfrissen: Een K&R-strook is een zone waar ouders stoppen met de wagen om er
hun kinderen af te zetten. Opgelet, een K&R-strook mag niet verward worden met een
zone voor kort parkeren. Opdat de zone optimaal zou renderen, is het primordiaal
dat de ouders niet langer dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten. Het is
aangewezen dat ze achter het stuur van hun voertuig blijven zitten.
Ouders die hun kinderen naar de klas willen begeleiden, moeten aangespoord worden tot
kort parkeren.
Mogen we vragen aan de gebruikers van deze zone de aanbevelingen zo strikt mogelijk toe
te passen? Zo kan iedereen snel en toch veilig zijn kind afzetten in de nabijheid van de
school!
Om het dragen van het FLUO hesje te stimuleren, houden enkele enthousiaste
leerkrachten op regelmatige basis een FLITS actie. Uw kind krijgt een stempel als hij/zij in
orde is. Al deze stempels verzamelen we op een grote FLITS affiche in de klas. Op geregelde
tijdstippen worden de kinderen dan beloond. Zo organiseerden we op het einde van het
vorige schooljaar de FLUOFUIF. Proficiat aan alle kinderen die dagelijks hun hesje dragen.
We roepen op aan de enkelingen die dat nog niet doen, draag je hesje dagelijks voor je
eigen veiligheid.

5. Veiligheid op parking VLINDERTUIN
Mogen we vragen aan de ouders van de Vlindertuin om hun kind dicht bij zich te houden op
de parking van Sportoase.
Na schooltijd gebeurt het wel eens dat ouders nog een praatje maken en hun kind laten
spelen, maar dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. Hou uw kind onder uw toezicht!
Ook aan de bestuurders vragen we om rekening te houden met kinderen op de parking.
6. Activiteit COC: kinderfuif op ZATERDAG 16 oktober
Op zaterdag 16 oktober organiseert het COC (oudercomité) opnieuw dé kinderfuif. We
starten om 18u met een kleuteruurtje en sluiten af om 21u.
De kinderen kunnen zich uitleven op leuke kindermuziek die de DJ door de boxen laat klinken
en ouders kunnen op dat moment met elkaar kennismaken aan de statafels.
We zijn blij dat we deze traditie opnieuw kunnen verder zetten na een onderbreking wegens
Corona.
De verkoop van de kaarten is reeds gestart.

7. Saved by the bell/ dag van de leerkracht : 5 oktober

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht wanneer ze ’s avonds de schoolbel horen.
Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Daarom worden
alle scholen opgeroepen om op de internationale dag van de Leerkracht, op dinsdag 5
oktober 2021, de schoolbel extra te luiden. Zo laten we de wereld horen dat er dringend iets
moet veranderen. In elke klas zal er na het luiden van het extra belsignaal gesproken worden
over de kinderen die niet het geluk hebben om naar school te kunnen gaan.
Alle kinderen van de lagere school mogen vandaag een belletje meebrengen en dan luiden
we om 12u SAMEN de bel.

8. Uitstap naar Buggenhoutbos (1ste en 2de leerjaar): 1 oktober
De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar gaan naar Buggenhout bos voor een leeruitstap. Ze
verplaatsen zich met de trein. Zorg dat je zoon of dochter gepaste (regen) kledij draagt.
9. Uitstap naar het speelbos (kleuterschool Vlindertuin + Tovertrein): 5 oktober
Al onze kleutertjes gaan dinsdag voormiddag 5 oktober naar het speelbos Marselaer. Zorg
dat je zoon/dochter tijdig op school is, want de bussen vetrekken graag stipt. Laat je kleuter
die dag extra gemakkelijke kledij dragen, aangepast aan de weersomstandigheden.
De juffen plaatsten nog een brief op Gimme.

10. Grootouderdag KLEUTERSCHOOL Tovertrein: 15 oktober
Grootouderdag KLEUTERSCHOOL Vlindertuin : 22 oktober
Binnenkort is het weer zover. We verwelkomen opnieuw de grootouders op school.
Veel gaan we nog niet verklappen, maar de grootouders worden van 13u20 tot 15u20
verwacht in de school van hun kleinkind.
Het wordt vast een leuke middag!

11. Rapport 1 en oudercontact: 28 oktober
Op donderdag 28 oktober vindt het 1ste oudercontact voor de lagere school plaats. We
vragen dan ook aan u als ouder uw uiterste best te doen om daar aanwezig te zijn. Als school
vinden we het belangrijk om informatie uit te wisselen over onze leerlingen. We zijn ervan
overtuigd dat een goede samenwerking tussen ouders en school de ontwikkeling van de
kinderen positief beïnvloedt. Gelieve (binnenkort) het invulstrookje te gebruiken voor de
inschrijving.

12. Digitale schoolrekening
We werken met een digitale schoolrekening. Mocht u problemen ondervinden of ontvangt u
de facturatie liever op papier of moet de factuur gesplitst worden bij gescheiden ouders,
gelieve dit dan kenbaar te maken hetzij per mail op : –
secretariaat@centrumschool.londerzeel.be hetzij via telefoon op het nummer: 052/30 00 63

Gelieve uw factuur tijdig te betalen mét vermelding van de gestructureerde mededeling.
Het afpunten van de betalingen gebeurt sinds februari 2020 op de financiële dienst van de
gemeente.
NIEUW: Hebt u al uw mandaat Europese domiciliëring ingevuld? Zo vermijdt u kosten voor
een aanmaning.

13. Belangrijke data in oktober op een rijtje:
1/10

Uitstap naar het bos : 1ste en 2de leerjaar

4/10

SCHOOLFOTOGRAAF

5/10
5/10

Saved by the bell
Dag van de leerkracht
Uitstap naar het bos: Tovertrein en Vlindertuin

16/10

Kinderfuif COC

15/10
22/10
28/10

Grootouderdag Tovertrein
Grootouderdag Vlindertuin
Rapport 1 + oudercontact: lagere school

29/10
1/11-7/11

Uitstap Vrijbroekpark 4de leerjaar
Start herfstvakantie

22/11-23/11

Oudercontact: kleuterschool

Er is GEEN studiebegeleiding op maandag 18 oktober wegens personeelsvergadering.

