Augustus 2022

Here we go!
Een nieuw schooljaar . . . . een nieuwe start
. . . een nieuwe manier van communiceren!
U leest het goed!
Vanaf de kick-off van het nieuwe schooljaar zullen
we u elke maand vergasten op een fantastische
nieuwsbrief waarin u alles zal vernemen over wat er
de komende maand op het programma staat.
Ready..... Set.... GO!

Heropening
Op dinsdag 16 augustus 2022 zal er terug heel wat
beweging te bespeuren zijn op onze school.
De school heropent namelijk zijn deuren na een
welverdiend zomerverlof.
Wij zijn dagelijks beschikbaar vanaf 08.30 uur tot
15.30 uur. Op woensdagen is dat tot 12.00 uur.
Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar op het
nummer 02 582 37 87

WELKOM - dag
Op woensdag 24 augustus 2022 heten we onze nieuw
ingeschreven leerlingen welkom om even kennis te maken met de
klas en de juf of meester !
In ons Lessenaartje is iedereen welkom vanaf 10.45 uur.
Wij vragen wel vriendelijk om hiervoor in te schrijven op volgend
mailadres : directeur@bsaffligem.be
Hopelijk tot dan?

Wist je dat . . .
Op donderdag 1 september 2022 starten wij het
nieuwe schooljaar met maar liefst 100 leerlingen in
onze school !
Een knappe prestatie die toch wel even onder de
aandacht gebracht mag worden . . .
Dankjewel voor het vertrouwen dat in onze mooie
school gesteld wordt!

Oudercomité Essene

Wens je deel uit te maken van een geëngageerde groep ouders die tal van
initiatieven op stapel zetten ten voordele van onze leerlingen?
Fijn !
Stel je dan zeker kandidaat voor ons oudercomité te Essene !
Het mee organiseren van een kerstmarkt, het voorzien van een gezond ontbijt,
een leuke verrassing voorzien tijdens carnaval?
Deze leuke bende doet het allemaal! Meer info?
Spreek zeker iemand van ons team aan!

HOP- dag
De regio Affligem, Asse en Aalst was ooit dé grootste hopregio van ons land. Vandaag zijn er nog
slechts een handvol hopboeren actief. Een stijgende vraag naar lokale hop voorspelt echter een
mooie toekomst.
Om dit in de kijker te zetten bij onze jeugd, organiseert gemeente Affligem een heuse HOP-dag.
Tijdens dit evenement op vrijdag 9 september mogen onze jongens en meisjes van
EL3/EL4 kennis maken met alles wat met hop te maken heeft en mogen ze zelfs hop plukken!
Check nadien het fotoverslag via onze sociale media!
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REMINDER
Donderdag 1 september 2022 : Eerste schooldag
Woensdag 7 september 2022 : Infoavond kleuter + lager
Vrijdag 9 september 2022 : HOP - dag EL3 / EL4
Vrijdag 16 september 2022 : STRAP-dag
Dinsdag 20 september 2022 : Medisch onderzoek EL1
Woensdag 21 september 2022 : Hindernissenparcours lagere afdeling
Vrijdag 23 september 2022 : Voordracht door Kris en zijn blindengeleidehond Sella (kleuter + lager)
Dinsdag 27 september 2022 : Bezoek aan de fruitboerderij EL1/ EL2
Woensdag 28 september 2022 : Medisch onderzoek EL6 - Breng je sportclub naar school
Vrijdag 30 september 2022 : Bezoek aan de boomgaard (kleuterafdeling)
Zwembeurten EL3/ EL4 : 09.09.2022 / 16.09.2022 / 23.09.2022 / 30.09.2022

