
 

 

 

 

 

 

 

• Rapporten 

 

- Net als vorig schooljaar worden de rapporten 3x meegegeven: 2 december, 2 maart en 
22 juni. Het rapport wordt nog steeds gekoppeld aan een oudercontact.  
De leerkracht zal indien nodig een extra oudercontact aanvragen en omgekeerd mag u 
altijd zelf een extra oudercontact aanvragen. 

- In het geval van gescheiden ouders, vragen wij u om gezamenlijk naar een oudercontact 
te komen. Zo krijgt elke ouder dezelfde informatie over zijn/haar kind en verloopt de 
afstemming tussen school, ouder en kind vlotter. 
 
 

• Schooltoeslag vanaf schooljaar 2019-2020 (Groeipakket) 

 

Vanaf schooljaar 2019-2020 kunnen kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager 
of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel als extra rekenen op een jaarlijkse 
schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het 
kind gedomicilieerd is na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde. 

De schooltoeslag vervangt vanaf schooljaar 2019-2020 de vroegere schooltoelage. U 
ontvangt de schooltoeslag in het najaar automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket.  

 

• Leerlingenraad 

 
Ook dit jaar werden er weer nieuwe leden voor de leerlingenraad verkozen! Enkele leerlingen van 

het 4e , 5e en 6e leerjaar hadden zich kandidaat gesteld en campagne gevoerd. De verkiezingen 

vonden op vrijdag, 27 september plaats en de verkozenen werden dezelfde dag tijdens het 

Spelingtreffen bekend gemaakt. 

De leden van de leerlingenraad behartigen de belangen van alle leerlingen en komen maandelijks 

samen om bepaalde activiteiten of acties voor te bereiden. 

  

• Geen zwemmen op dinsdag 8 oktober! 
 
     Op 8 oktober 2019 wordt het zwembad een dagje gesloten voor het jaarlijks onderhoud. 
 

       Dit betekent dat de klassen 1A,1B, 2A en 2B geen 
      zwemles hebben. Deze klassen krijgen een les 
      bewegingsopvoeding in de plaats. 
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https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag/contactgegevens-uitbetalers-groeipakket-kinderbijslagfondsen


• Lege batterijen 

•  

Zelfs één batterijtje maakt het verschil! 

Batterijen recycleren begint thuis. Maak er een goede gewoonte van om gebruikte 
batterijen op geregelde tijdstippen binnen te brengen. Het is gratis, én goed voor de 

natuur! 

Onze school zamelt ook batterijen in! Op deze manier willen we de leerlingen leren dat 
iedereen zijn steentje kan bijdragen aan een beter milieu. 
Bovendien kunnen onze leerlingen van het vierde leerjaar voordeliger naar Villa Pila, een 
interactief bezoekersparcours van bebat, waar ze de wondere wereld van de batterij 
ontdekken en op een speelse manier alles te weten komen over de recyclage ervan. 
 
Let wel! Scholen mogen enkel batterijen uit huishoudelijk gebruik inzamelen. Batterijen  
van bedrijven, industriële of militaire batterijen, mogen niet op school ingezameld  
worden.  
 

• Schoolfotograaf:    Op 17 oktober 2019 komt de schoolfotograaf. 
 

 Draag kleurrijke kledij. 
 

      Broers en zussen foto: 
Broertjes en zusjes van de Eltenbos moeten 's ochtends hier op 

school afgezet worden.  Voor 8u20 kan dit in onze opvang. 
Vanaf 8u20 op onze speelplaats, samen met grote broer of zus.  De kinderen van de 
Eltenbos worden door de school teruggebracht naar de Eltenbos. 

 

• Herfstwandeling 

 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook dit schooljaar weer op herfstwandeling. Indien het 

weer het toelaat, gaan we op vrijdag, 18 oktober. Gelieve uw kind(eren) die dag een gezond 

lunchpakket mee te geven. Ook stevige wandelschoenen en aangepaste kledij is geen 

overbodige luxe.  

(Mochten de weergoden ons absoluut niet meezitten,  

dan gaan we op een ander moment.)  

 

• Schooluren: Herinnering! 

 
 

 

 

Blij dat je op tijd bent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Datum Activiteit Voor wie? 

1 D Leerlingenraad (13u.) raadsleden 

2 W Fruitdag / Verkeerspark (voormiddag) Allen / 5A 

3 D Workshop ‘Composteren’  3e leerjaar 

4 V Pedagogische conferentie / Vrijaf 
Dierendag 

Leerkrachten/Leerlingen 
Alle dieren 

5 Z Dag van de leerkracht  

6 Z   

7 M Verkeerspark (voormiddag) 6B 

8 D Geen zwemmen! (onderhoud zwembad)  

9 W Fruitdag / Verkeerspark (voormiddag) 
Voetbal 4 tegen 4 (na de schooluren) 

Allen / 5B 
2e en 3e graad 

10 D Bezoek museum ‘De Kolonie’  
Workshop ‘afval beheren op school’ 

5e leerjaar 
3e leerjaar 

11 V   

12 Z   

13 Z   

14 M Verkeerspark (voormiddag) 4A 

15 D   

16 W Fruitdag Allen 

17 D Schoolfotograaf  

18 V Dag van de jeugdbeweging / Herfstwandeling Allen 

19 Z   

20 Z   

21 M Verkeerspark (voormiddag) 4B 

22 D Alles met de bal 3e en 4e leerjaar 

23 W Fruitdag Allen 

24 D Medisch onderzoek (op school) 5e leerjaar 

25 V   

26 Z Begin herfstvakantie  

27 Z   

28 M   

29 D   

30 W -  

31 D   
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