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Beste ouders 

 

Onze school gaat dit schooljaar verder met het 

project : “woensdag: fruitdag”. 

Wij bieden alle kinderen de kans om in te schrijven voor het project Tutti Frutti : 

€ 5 voor 30 stuks fruit. De overige € 4 wordt gesubsidieerd door de overheid. 

Indien u uw kind nog wil inschrijven, kan dit ten laatste dinsdag 15 

september! 

Dit project is een onderdeel van ons gezondheidsbeleid op school : we willen de kinderen leren om 

gezond te eten, genoeg te bewegen en bewust te kiezen voor gezondere dingen. En daar willen wij 

als school ons steentje toe bijdragen. 

OPGELET : nadien nog inschrijven : dit kan, maar zonder subsidies! 

Dit jaar gebeurt de levering opnieuw door fruitbedrijf Peter Fabry. 

 

Op de achterzijde van deze brief vinden jullie het septembernieuws. De kosten voor de uitstappen 

komen op de schoolrekening. 

 

TIP : AANRADER VOOR DEZE WEEK 

 

  Gelieve de hoofdhuid van uw kind(eren) vandaag nog even na te kijken! Vakantie 

is een periode dat er veel luisjes worden ontdekt. Kinderen spelen in groep, zijn op 

kamp geweest, op vakantie, … Vaak merken we begin september dat luisjes terug bij 

kinderen voorkomen. DUS : KIJK EVEN NAAR DE HOOFDHUID VAN UW 

KIND(EREN). HET KAN U VEEL TIJD BESPAREN DOOR NU DE LUISJES VÓÓR TE ZIJN!!  

 

Onze gebedsviering begin schooljaar gaat door op vrijdag 11 september om 09.30 uur in de 

Genovevakerk te Zepperen. Alle ouders, sympathisanten, … zijn welkom! (en niet 14/09 : werd 

verkeerd vermeld op de vorige brief) 

 

Ten slotte zijn we fier dat we 295 kinderen in onze school hebben! Er zijn 108 kleuters en 187 

kinderen lager onderwijs. Dat zijn er 6 meer dan vorig jaar. We wensen alle kinderen een 

vruchtbaar schooljaar toe! 

 

RESPECTEER DE VERKEERSREGELS IN DE BUURT VAN DE SCHOOL 

 

Met vriendelijke groeten, Nady Selis, directeur 
 

SCHOOLTOELAGEN AANVRAGEN? 

CONTACTEER HET SECRETARIAAT OF DE JUF/MEESTER 

Toch nog even herhalen : 
Kinderen VANAF het 3de leerjaar worden opgehaald op de parking van het secundair. De andere 
kinderen (kleuters en 1ste en 2de leerjaar) kunnen afgehaald worden op onze parking. GELIEVE 
HIERMEE REKENING TE HOUDEN. 
Graag ook nog even vermelden : 's avonds is er toezicht tot 15.45 uur en op woensdag tot 
11.50 uur. Gelieve uw kind dus tijdig af te halen. 
Kinderen die met de rij meegaan, worden daar door hun ouders TIJDIG afgehaald. De 
juf/meester die de rij naar het secundair begeleidt, zal de kinderen dan ook om 15.40 of 11.45 
uur terug meebrengen naar onze school. 


