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Dinsdag 28/9:
Medisch onderzoek L1B: de kinderen worden met een bus naar het centrum gebracht. Voorzie boterhammen voor alle
kinderen want we zijn niet op tijd terug voor de warme maaltijden. De verpleegster van het CLB vraagt om het het
vaccinatieboekje met je kind mee te geven.

Op woensdag 29 september wordt de actie 'Breng je sportclub naar school' georganiseerd. Sport Vlaanderen en
MOEV roepen alle kinderen en leerkrachten op om naar school te komen in de outfit van hun favoriete
sport/sportclub.  Zo treden de leerlingen op als ambassadeur en kunnen ze hun sportclub in de kijker plaatsen.

De “Cross der Jetse scholen” die voorzien was voor woensdag 29 september wordt geannuleerd omwille van de huidige
gezondheidssituatie. Jammer, want ruim 100 leerlingen van onze school waren ingeschreven. De organisatoren hopen de
cross alsnog in mei te organiseren.

Opgelet: vrijdag 1 oktober: vrije dag (er wordt geen opvang voorzien)

Gouden week: als hoogtepunt van de gouden week dansten we met de hele school ‘Hand in Hand’. Bekijk het
fantastische filmpje via
https://youtu.be/0-EC_Ip8mOQ

VANAF 6 OKTOBER ELKE WOENSDAG EEN GRATIS STUKJE FRUIT OP SCHOOL:
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met steun van de Europese Commissie) biedt, in het kader van het programma "Fruit
en groenten op school", kinderen gezonde seizoensproducten aan. Voor onze school betekent dit dat elk kind (kleuter en
lager) gratis een stuk fruit of groente aangeboden krijgt op woensdag en dit  vanaf 6 oktober 2021 tot het einde van
het schooljaar.  De eerste 20 weken worden gesubsidieerd, de school bekostigt de overige weken en biedt deze gratis
aan. Op het menu de komende weken: peer, druif, tomaat, framboos, mirabel, wortel, pruim en appel. Smakelijk!

https://youtu.be/0-EC_Ip8mOQ
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Klas Maandag 27/09 Dinsdag 28/09 Woensdag 29/09 Donderdag 30/09 Vrijdag 01/10
VRIJE DAG

K0A LO 09.30 u - 10.20 u
K0B LO 09.30 u - 10.20 u
K1 LO 08.40 u - 09.30 u
K1 LO 09.30 u - 10.20 u
K2 LO 13.35 u - 14.25 u LO 10.35 u - 11.25 u
K2 LO 14.25 u - 15.15 u LO 11.25 u - 12.15 u
K3 LO 13.35 u - 14.25 u LO 10.35 u - 11.25 u
K3 LO 14.25 u - 15.15 u LO 11.25 u - 12.15 u
L1A LO 08.40 u - 09.30 u Zwemmen 09.55 u - 10.35 u
L1B LO 09.30 u - 10.20 u Zwemmen 09.55 u - 10.35 u
L2A LO 10.35 u - 11.25 u
L2B LO 11.25 u - 12.15 u
L3A LO 14.25 u - 15.15 u LO 13.35 u - 14.25 u
L3B LO 13.35 u - 14.25 u LO 14.25 u - 15.15 u
L4A LO 13.35 u - 14.25 u Zwemmen 09.20 u - 09.55 u
L4B LO 14.25 u - 15.15 u
L5A LO 09.30 u - 10.30 u Zwemmen 09.35 u -

10.10 u
L5B LO 09.30 u - 10.30 u Zwemmen 10.10 u -

10.45 u
L6A LO 10.30 u - 11.30 u
L6B LO 10.30 u - 11.30 u
Na de
school

K1 Bewegingsexpressie
L1-L2 Hockey
L1-L2 Franse les
L3-L4 Voetbal
L3-L4 Beeldende kunst
L5-L6 Typtien
L5-L6 Gitaar
L3-6 Muzieklab: rij
L1-L2 Danskriebels: rij

K3 Multimove
L1-L2 Voetbal
L1-2 Spelen met klanken
L3-L4 Hockey
L5-L6 Voetbal
L5-L6 Rots en water

L5-L6 Lego wo 2.0 L1 Taalatelier
L3-L4 L5 Woord


