
 

 

 

 

 

 

• Spelingtreffen:  

In september kreeg elke klas een koffer vol ‘respect’. We leerden van het vijfde leerjaar 

samen met Miep en Fiep hoe we met respect kunnen omgaan met materiaal. Als iedereen 

nu een beetje zorg wil dragen voor zijn eigen en andermans spullen, blijft alles netjes en 

vinden we bovendien alles gemakkelijk terug! 

Op 9 november zal het derde leerjaar ons samen met Miep en Fiep laten kennismaken met 

een nieuwe inhoud van de koffers. 

 

 

• Fruitdag: 

Ook dit schooljaar kunnen we weer deelnemen aan het TUTTI FRUTTI project. Vanaf 

woensdag 17 oktober tot en met woensdag 3 april kunnen we mede dankzij onze fruitouders 

weer fruit aanbieden van de school. Dit betekent dat iedere 

leerling op woensdag gratis een stuk fruit aangeboden krijgt 

en dat er dan geen fruit moet meegebracht worden van thuis. 

 

 

• Inspiratie avond: Herinnering! 

Via deze weg willen wij jullie nog even herinneren aan het feit dat onze ouderraad op 

donderdag 15 november om 20.00 uur weer een interessante inspiratieavond voor ouders 

organiseert.  

 

Dit jaar kozen ze voor het thema ‘Boosheid in Beeld’. 

Want, boos… we worden het allemaal wel eens, toch?  Ook onze kinderen die dagelijks voor 

een heleboel ontwikkelingstaken staan, geraken wel eens gefrustreerd, geïrriteerd of 

ronduit ... kwaad! Achter deze boosheid en woede schuilen echter vaak andere emoties zoals 

onzekerheid, verdriet of angst. Onze binnen- en buitenkant spreken niet steeds dezelfde 

taal. 

Hoe kunnen wij als ouders dan op een gepaste manier reageren? 

Tijdens deze inspiratieavond zoomen we in op de onderliggende dynamieken van boosheid 

bij kinderen (én bij onszelf). Je leert je kind beter begrijpen en krijgt handvaten om hiermee 

om te gaan. 

 

Inschrijven kan nog steeds!  
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• Drankaanbod op school: 

Wat als leraren lesgeven over gezonde voeding, maar leerlingen tegelijkertijd ongezonde 

dranken en tussendoortjes aangeboden krijgen. Is dat niet tegenstrijdig? 

 

Naast het invoeren van de fruitdag en de deelname aan het TUTTI FRUTTI-project willen we 

nu ook ons aanbod van dranken bijsturen. Wij bieden enkel nog gezonde drankjes aan zoals 

melk, chocomelk, spa reine, spa bruis en multivruchten (gezoet met stevia). 

Vanzelfsprekend kunnen de leerlingen er ook nog altijd voor kiezen om een kommetje verse 

groentesoep te eten.  

 

• CurieuzeNeuzen Vlaanderen: 

Met onze school namen we deel aan het onderzoek  van CurieuzeNeuzen Vlaanderen.  

 

Dit is een wetenschappelijk onderzoek waarbij de bevolking de handen uit de mouwen 

steekt. Onder leiding van professionele wetenschappers verzamelen burgers data over 

luchtkwaliteit. Zo helpen ze mee om een uitdagend wetenschappelijk probleem op te lossen. 

De bedoeling is om luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, 

zowel in de stad als op het platteland. 

Onlangs kregen we de resultaten binnen van dit onderzoek. Wij mochten gelukkig vernemen 

dat de resultaten van ons meetpunt goed waren. Met een NO2-concentratie van 

19,2 microgram per kubieke meter scoren we boven de gezondheidsgrens! 

 

Voor meer informatie omtrent dit onderzoek en de resultaten kan u terecht op de website: 

www.curieuzeneuzen.be  

 

 

• GDPR: 

Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de GDPR-wetgeving. GDPR is de afkorting voor General 
Data Protection Regulation. In het Nederlands spreken we van AVG of Algemene 
Verordening Gegevensbescherming maar ook in België gebruiken we vaker de afkorting 
GDPR. Simpel uitgelegd is dit een verzameling van regels om de gegevens van Europese 
burgers beter te beschermen. 
Ook als school moeten wij aan deze wetgeving voldoen! 

Een tijdje geleden kregen jullie via de kinderen een document mee in verband met de privacy 

wetgeving en het gebruik van beeldmateriaal. Via deze weg willen wij ervoor zorgen dat we 

de gegevens van uw kinderen zoveel mogelijk beschermen en niet gebruiken voor 

doeleinden waar jullie als ouders niet achterstaan.  

 

Maar wij zijn niet de enigen die foto’s en of filmpjes maken van de kinderen. Wij willen jullie 

via deze weg vragen om voorzichtig om te springen met foto’s en/of filmpjes die jullie op 

activiteiten maken. 

Plaats enkel foto’s op social media (facebook,whatsapp…) van uw eigen kind(eren)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.curieuzeneuzen.be/


• Verkeersveiligheid! Tussen herfst-en krokusvakantie gaan we ‘FLITSEN’ 

De wintercampagne van het Octopusplan start op maandag 5 november en  

loopt tot aan de krokusvakantie op vrijdag 1 maart. De kerndoelstelling van  

FLITS is ouders en kinderen stimuleren om ook in de winter te voet of met de fiets naar 

school te gaan, met extra aandacht voor zichtbaarheid en veiligheid. FLITS wil met de 

campagne het autoverkeer terugdringen en duurzame mobiliteit stimuleren enerzijds. 

Anderzijds gaat er aandacht naar zichtbaarheid en verantwoordelijk verkeersgedrag in de 

winterperiode.   

Om kinderen te stimuleren om 'gezien te worden door reflecterend materiaal' te 

gebruiken, bieden wij de kinderen van het eerste leerjaar een eerste fluohesje gratis 

aan.  

 

• Voorleesweek: 17 tot 25 november 2018 

Tijdens de voorleesweek willen we iedereen aansporen om voor te lezen. Voorlezen 

stimuleert de taalontwikkeling en de fantasie en kan de kiem leggen voor levenslang 

leesplezier en  -goesting. Bovendien opent voorlezen nieuwe werelden. Niet alleen bij jonge 

kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen.  

Voor goede voorleesboeken en adviezen daaromtrent kan u steeds terecht in onze stedelijke 

bibliotheek, Michiel Jansplein 1, op hun website: http://lommel.bibliotheek.be/Bib/Bibs-

Lommel of op https://www.voorlezen.be/  

 

• Spelingsprokkels 

Zoals jullie weten is het afgelopen met de papieren versie van Spelingsprokkels maar niet 

getreurd! 

Vanaf begin november mogen jullie de eerste artikels van de leerlingen verwachten op de 

site www.speling.be  

 

 

 

 

• Verlaten van de school tijdens de schooluren 

Regelmatig worden kinderen tijdens de schooluren afgehaald voor een bezoek aan een arts, 

orthodont, enz. Het is de bedoeling dat ouders dit vóóraf noteren in de agenda van het kind 

zodat de juf/meester op de hoogte is van de afwezigheid. Uiteraard moet de afwezigheid 

gewettigd worden door een attest. 

 

Nieuw! Op het moment dat het kind afgehaald wordt door een ouder, grootouder of 

iemand anders moet dié persoon eerst even langs het secretariaat gaan voor het 

ondertekenen van een document. Vanaf dat moment wordt de school immers ontslaan van 

alle verantwoordelijkheid jegens het kind. 

 

   

 

 

http://lommel.bibliotheek.be/Bib/Bibs-Lommel
http://lommel.bibliotheek.be/Bib/Bibs-Lommel
https://www.voorlezen.be/
http://www.speling.be/


 

 

 
 

 

Datum Activiteit Voor wie? 
D 1 Allerheiligen  

V 2 Allerzielen  

Z 3   

Z 4   

M 5   

D 6 Leerlingenraad Lln. van de raad 

W 7 Fruitdag 
Smashvolley (na de schooluren) 

Allen 
3e + 4e leerjaar 

D 8   

V 9 Spelingtreffen Allen 

Z 10   

Z 11 Wapenstilstand 
Viering ‘100 jaar einde oorlog’ 

 

M 12   

D 13   

W 14 Fruitdag Allen 

D 15 Feest van de dynastie 
Inspiratieavond ‘Boosheid in beeld’ 

 
Ouders 

V 16   

Z 17   

Z 18   

M 19   

D 20 Kinderrechtendag  

W 21 Fruitdag 
Dans (na de schooluren) 

Allen 
Allen 

D 22 Bezoek aan het stadhuis van Lommel (voormiddag) 3e leerjaar 

V 23 Bezoek aan Technopolis 6e leerjaar 

Z 24   

Z 25 Dag van de wetenschap  

M 26 Medisch onderzoek (op school) 1e leerjaar 

D 27 Medisch onderzoek (op school) 6e leerjaar 

W 28 Fruitdag Allen 

D 29 Muzikaal Spektakel ‘ Badaboem’ 3e + 4e leerjaar 

V 30 Rapport 1 
Inwijding Adventskrans 

Allen 
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