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Beste ouder, 
 
Onze school werd geselecteerd voor het  Oog voor Lekkers-project. Reeds jaren zetten 
we in op gezonde tussendoortjes en een vaste fruitdag.  Via dit project willen we leer-
lingen helpen om van fruit, groenten en melk een dagelijkse gewoonte te maken.  
 
 
 
 
 
 

 
10 weken lang krijgt uw kind op vrijdag een stuk fruit/groente en op donderdag, kan het melk 
proeven. De producten zijn te consumeren op school. 
Hiervoor moet u niet betalen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouders spelen een belangrijke rol in het project! Moedig uw kind aan om te proeven van fruit, 
groenten en melk. Geef ook op de andere dagen fruit, groenten of melk mee naar school.  
 
Op www.oogvoorlekkers.be kunt u veel tips vinden! 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

     

vaste 
fruitdag 

  
1ste 
Trimester 
Slurp-dag 
Oog voor lekkers 
  

  
1ste trimester 
Slice–dag Oog 
voor lekkers 

Groenten, fruit en melk op school! 

SCHOOLREKENING: 
Voor activiteiten zoals sportdagen, uitstappen, schoolreis, zwemmen … mag een wettelijke forfait prijs 
per schooljaar worden aangerekend (= maximuumfactuur).   Voor een kind in het kleuter bedraagt  
deze prijs €45, voor een kind in het lager is dit €85.   
Het zesde leerjaar gaat ook dit schooljaar gratis zwemmen (wettelijke verplichting).   
Hierdoor betalen de kinderen van zesde leerjaar €60 euro.  Deze bedragen worden in 3 schijven aan 
jullie ouders gefactureerd (oktober, december, februari). 
 
Voor de vrijblijvende kosten zoals maaltijden, drankjes en abonnementen wordt telkens het gebruik 
hiervan gefactureerd.  Maandelijks ontvangt u, uw digitale factuur. 
Bij problemen, fouten gelieve contact op te nemen met het schoolsecretariaat. 
 
Voor meer info, zie ook ons schoolreglement of infobrochure op de schoolwebsite. 

http://www.dqc.be/
http://www.vanhammejeroen.be/
http://www.soetealuminium.be/
http://www.pilkemhof.be/
http://www.kbc.be/
http://www.autojeroen.be/
http://www.oogvoorlekkers.be
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Sportieve school: 

Dat sporten gezond  is alom geweten…  Als school investeren wij  ook aan de  

“sportieve” ontwikkeling van jullie kind(eren).  Zo namen wij op 13/09 deel aan ‘Dag  

van de sportclub’, deden heel wat kinderen mee aan de ‘Veldloop’ en organiseerden we onlangs 

een ‘Sportdag’! 

Benieuwd naar beeldmateriaal van deze activiteiten?  Neem dan vlug een 

BATTERIJEN GEVRAAGD: 
De inzamelactie van huishoudbatterijen loopt nog tot 20 oktober.   

We hebben al DRIE volle tonnen ingezameld.  Er staan nog enkele lege 

tonnen te wachten op batterijen.  Misschien heb je er thuis nog enkele 

 liggen?  Deponeer ze vlug in één van de tonnen en help ons zo om K3 te 

ontmoeten!. 

 

Sint-Maartensfeest: 

Hij komt, hij komt die lieve ….  

Hoor wie klopt daar kinderen ….  

Zwarte Piet wiede wiede wiet… 

Jaja, de ‘Sint-klassiekers’ worden weer volop 

ingeoefend op school.  Want binnenkort is het 

SINT-MAARTENSFEEST!  

Deze week hebben we een brief ontvangen 

van de “Schrijf-Piet” waarin hij ons schreef dat 

de Pieten begonnen zijn aan het klaarmaken 

van alle speelgoed.  Ook schreef hij ons dat de 

Sint en zijn Pieten op 5 november een bezoek 

aan Boezinge zal brengen en op 10 november 

naar de kinderen van Zuidschote zal gaan.  

Noteer alvast deze data in jullie agenda, zodat 

we de goed geoefende ’Sint-klassiekers’ met 

zijn allen kunnen zingen bij het 

bezoek van de Sint en zijn Pieten. 

Dag van de jeugdbeweging: 

Op vrijdag 20 oktober 2017 willen wij alle kin-

deren die lid zijn van een jeugdbeweging uitno-

digen om hun plunje van hun jeugdbeweging 

naar school te komen. Op die manier vieren we 

het engagement van duizenden jongeren die 

zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 

240.000 kinderen en jongeren een jaar vol spel 

en plezier te bezorgen.  

DURF JIJ DE UITDAGING AAN? 

Schoolfotografie: 

Op maandag 13 november komt de schoolfotograaf langs op onze 

school.  Er wordt van ieder kind een individuele foto genomen.   

Broers en zussen gaan samen op de foto en er wordt ook een klasfoto 

genomen.  Het volledige pakket kan je thuis inkijken, zodat je dan kan 

bepalen welke foto(‘s) je wenst aan te kopen. 

http://www.dqc.be/
http://www.vanhammejeroen.be/
http://www.soetealuminium.be/
http://www.pilkemhof.be/
http://www.kbc.be/
http://www.autojeroen.be/
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Halloweentocht te Ieper, 28 oktober: 

Samen met andere Ieperse ouderraden, organiseert onze eigen ouderraad op zaterdag 28 oktober voor de 

derde maal een Halloweentocht te Ieper. 

Voor wie?   Voor kinderen van 5 tot 12 jaar 
 
Waar en wanneer?  Start aan de Kazematten ( bij St Jacobskerk )  om    
                                     17.u. – 17.30u. – 18u – 18.30u – 19u. – 19.30u. – 20u.   

      
           Het aantal deelnemers per startuur is max 60. De tocht duurt ca 1.30u. 

 
Prijs : € 4 per persoon, maximum € 15 per gezin 
 
Inschrijven : vooraf inschrijven is noodzakelijk via halloweentochtieper@gmail.com met                 

          vermelding van je naam en de school. 
 

Wees snel ! Het aantal inschrijvingen is beperkt ! 

Gravin Draculia is ongelukkig. Wil je weten waarom ?   
Tijdens de tocht krijgen jullie de nodige tips om het mysterie op te lossen.  

Breng de sfeer erin door verkleed te komen.  
Draag stevige wandelschoenen, breng  je zaklamp en schrijfgerief mee. 

SPAR - actie: 

Doe jij af en toe boodschappen in buurtsupermarkt SPAR te 

Boezinge?  Wilt u onze school een extra duwtje geven?  Drop 

dan uw jeton, die je ontvangt per aankoopschijf van €10, in de 

urne van de ouderraad aan de kassa van de winkel.   

De vereniging met de meeste jetons in de urne, ontvangt een 

mooie cadeaucheque van de SPAR.   

Deze actie loopt de hele maand oktober.   

Hartelijk dank om ons te steunen! 

Verkeersveilige school: 
 

Na het herfstverlof start de fluo-actie op 
onze school.   
Tijdens de lessen Wero besteden we 
aandacht aan het veilig deelnemen aan 
het verkeer. 
We dringen aan dat de kinderen, in de 
komende “donkere” weken, steeds hun fluo-hesje dragen.    
Kinderen die met de fiets naar school komen raden we aan om 
een fietshelm te dragen.  want…. 

11 november - Wapenstilstand: 
 

Op zaterdag 11 november om 10.45 
uur nemen de leerlingen van het zesde 
leerjaar deel aan de herdenkingsplech-
tigheid voor de gesneuvelden uit de 
oorlog.  Deze herdenking vindt plaats 
aan de gedenkzuil voor militaire en  
burgerlijke slachtoffers. 

http://www.dqc.be/
http://www.vanhammejeroen.be/
http://www.soetealuminium.be/
http://www.pilkemhof.be/
http://www.kbc.be/
http://www.autojeroen.be/
mailto:halloweentochtieper@gmail.com

