
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 053 66 60 62 



Yes! Kermis!   

Stip alvast het 1ste weekend van september aan in
uw agenda want dan is het weer tijd voor kermis
Teralfene! 
Maar liefst 5 dagen wordt Teralfene het
epicentrum van  de kermiswereld! 
Brengen jullie ook een bezoek aan onze school op
zaterdag 3 september 2022? 
Welkom van 14.00 uur tot 17.00 uur!

Speelgoedmarkt
Gezinsbond Teralfene organiseert op zaterdagnamiddag 3 september 2022 een
speelgoedmarkt. Dit gaat door op onze speelplaats van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Heb je nog speelgoed waarmee je niet meer speelt? 
Ben je er misschien zelf al te groot voor geworden of ligt het al een tijd ergens
in een hoekje? 
Je kan het op de speelgoedmarkt ruilen of voor een prijsje aan de hand doen en
zelf ander speelgoed aankopen. 
Eén voorwaarde: het is geen rommelmarkt! Alle speelgoed moet nog goed in
orde én volledig zijn! Meer info of inschrijven? 
Check de website van de gezinsbond van Teralfene of stuur een mail naar
gezinsbond.teralfene@gmail.com 
I

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 onze Regenboog - afdeling is iedereen welkom vanaf 09.00 uur. 
Wij vragen wel vriendelijk om hiervoor in te schrijven op volgend mailadres :
directeur@bsaffligem.be 

Hopelijk tot dan? 

WELKOM - dag



Bezige bijtjes
De komende dagen zal u heel wat beweging zien op onze school! Zo komt onder meer de
groendienst langs en zullen ook onze leerkrachten stevig in de weer zijn opdat alles piekfijn in
orde is om om donderdag 1 september 2022 van start te gaan! 

Benieuwd naar het jaarthema? Tof! Nog even geduld en dan komt u er alles over te weten! 

 

Nieuws van het huwelijksfront

Op vrijdag 8 juli 2022 trad juf Tania van de 3de kleuterklas in het
huwelijksbootje met Michael. 
Het was een prachtige dag waarbij de zon volop van de partij was! 

Op dinsdag 30 augustus is het dan weer de beurt aan juf Yana van
de 1ste kleuterklas om JA te zeggen tegen Niels! 
Ook daar duimen we voor prachtig weer! 

Welgemeende proficiat ! 

 

WIST JE DAT . . . 

Sinds kort heeft onze school ook een spiksplinternieuw
INSTAGRAM - account! 

Tal van foto's met leuke beelden van uw zoon / dochter zullen er
op verschijnen. 

Volg jij ons al? 

 



REMINDER

Donderdag 1 september 2022 : Eerste schooldag 

Zaterdag 3 september 2022 : Open Poort n.a.v. kermis Teralfene (14.00 uur - 17.00 uur)

Dinsdag 6 september 2022 : Infoavond kleuter + lager 

Vrijdag 9 september 2022 : HOP - dag TL4 

Vrijdag 16 september 2022 : STRAP-dag 

Donderdag 22 september 2022 : Hindernissenparcours lagere afdeling
 
Woensdag 28 september 2022 : Breng je sportclub naar school

Donderdag 29 september 2022 : Medisch onderzoek TL6 

Zwembeurten TL3/ TL4 : vrijdag 09.09.2022 / 16.09/2022 / 23.09.2022 / 30.09.2022


