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Infoavonden 
start om 19.30 u. in de eetzaal achteraan 
vanaf 20.00 u. naar de klassen 
Op deze infoavonden worden de kinderen niet 
verwacht. Het oudercomité verwelkomt u graag met 
een drankje. 

L2 : Campagne 
deelname : gratis  - te voet 
 
St(r)apweek 
In die week brengen de kinderen hun fiets mee naar 
school tijdens de LO-lessen. Er volgt nog aan mail 
met meer info. 
 
Dag van de sportclub 
Ale kinderen mogen in de outfit van hun sportclub 
naar school komen. 

Toneel kleuters 
deelname : € 5,00 – op school 

Pedagogische studiedag 
vrijaf voor de leerlingen 

Facultatieve verlofdag 
extra vrije dag 

NIEUWSBRIEF 
september 2019 

September 2019 
zo 1   

ma 2   

di 3 19.30 Info-avond L1-L2-L3 

wo 4   

do 5 19.30 Info-avond kleuterschool 

vr 6   

za 7   

zo 8   

ma 9   

di 10 19.30 Info-avond L4-L5-L6 

wo 11   

do 12 
L2: Campagne: Dieren op de boerderij + 
boerderijwerk 

vr 13   

za 14   

zo 15   

ma 16 Strapweek 

di 17   

wo 18 Dag van de sportclub 

do 19   

vr 20 Strapdag 

za 21   

zo 22   

ma 23 
VM : Toneel K1B - K1C - K2-3 : 
Mevrouwtje mevrouw vertelt 

di 24   

wo 25 Pedagogische studiedag 

do 26 10.30 u. : Startviering 

vr 27   

za 28   

zo 29   

ma 30 Facultatieve verlofdag 

 

WOENSDAG = FRUITDAG 
Op woensdag is enkel fruit toegelaten op school.  
 
Uit ervaring weten wij dat kinderen een volledig stuk 
fruit niet opeten tijdens de speeltijd, ze willen zo snel 
mogelijk spelen dus verdwijnen er dan ook heel wat 
stukken (half opgegeten) fruit in de  vuilnisbak. Het is 
daarom aangewezen om beter een paar stukjes fruit 
mee te geven in een doosje met naam op. 
 
Ook op andere dagen proberen we het eten van fruit 
zoveel mogelijk te stimuleren.  

 
 

 

Nieuwe website  
Heel binnenkort gaan we van start met een 
splinternieuwe website. Daarop zal heel wat praktische 
informatie terug te vinden zijn maar zal je ook de 
belevenissen in de klassen en op school  kunnen volgen. 
Het adres van de webpagina blijft hetzelfde. 
www.sintpaulusdrongen.be  
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Veilige schoolomgeving 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar willen we graag nog enkele afspraken herhalen : 
 
De ouders die hun kinderen afhalen met de auto worden vriendelijk verzocht de toegang tot de school vrij te 
houden en hun kind af te halen aan de respectievelijke uitgangen. Wagens kunnen enkel geparkeerd 
worden vooraan de school. Achteraan de school is er geen parkeergelegenheid, ook niet achter de 
parochiezaal, deze weg dient ten alle tijde worden vrijgehouden voor de hulpdiensten. Wij vragen ook om 
dit zeker door te geven aan de grootouders of andere mensen die de kinderen soms komen afhalen. 

Enkele tips voor 'veilig' parkeren tijdens het brengen en afhalen van de leerlingen: 
- Let op dat, wanneer u achterwaarts uit uw parkeervak rijdt, u een fietspad kruist. 
- Parkeer uw wagen NOOIT op het fietspad zodat u de fietsers niet belemmert en deze niet verplicht worden 
om op de rijweg te komen. 
- Vertrek steeds ruim op tijd naar school zodat u meer (tijds)ruimte heeft om te parkeren. Ook heeft u de 
mogelijkheid om uw kind 5 minuten later af te halen.  

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de situatie VEILIG is en blijft en dat er geen ongelukken 
gebeuren! 

Gelieve deze info ook te delen met iedereen die jullie kind soms afhaalt. 

Nieuws oudercomité : Nieuwe fiets voor Anna ! 

Op het einde van vorig schooljaar won Anna de tombola voor wie met de fiets of te voet naar school komt. 
Anna koos haar splinternieuwe fiets, gesponsord door het oudercomité, en is volop klaar voor het nieuwe 
schooljaar. Wil jij dit jaar de fiets winnen? Laat de auto dan aan de kant en kom zoveel mogelijk met de fiets 
of te voet. Veel succes! 

 

 


