
September 2022

Open poort!  

Op zaterdag 3 september 2022 zwieren de poorten
van onze mooie Regenboog - school open om jullie
allen te verwelkomen voor onze open poort! 
Brengt u een bezoekje aan de kermis? Fijn! Spring
dan zeker ook eens binnen op het gekende adres
voor een hapje en een drankje! Ook de gezinsbond
zal aanwezig zijn met hun speelgoedmarkt. 
De opbrengst gaat volledig naar onze kinderen
aangezien we op maandag.... naar de kermis gaan! 

INFO-avond!

Stip alvast dinsdagavond 6 september 2022 aan in
uw agenda want dan gaat onze jaarlijkse INFO-
avond door! 
Exacte tijdstippen worden meegedeeld via
Smartschool.
Na een uiteenzetting door de directeur wordt u
verwacht in de klas van uw zoon / dochter.
Aansluitend voorzien wij een oudercafé waarbij u
rustig kan napraten. 



HOP - dag   
Op vrijdag 9 september 2022 trekken onze jongens en
meisjes van TL 4 naar de abdij van Affligem om er een
namiddagje te werken rond het gewas dat Affligem
wereldberoemd maakte... HOP! 

Tijdens het weekend van 10 en 11 september 2022 zal de
hop trouwens centraal staan aangezien gemeente
Affligem dan hun HOP-feesten organiseert! 

Op donderdag 22 september 2022 trekken onze leerlingen van de lagere school
naar de Bellekouter om er deel te nemen aan het hindernissenparcours.
Nadat de scholenveldloop even in de koelkast werd geplaatst, fungeerde de
hindernissenloop als een meer dan waardige vervanger! 

Foto's / filmpjes verschijnen nadien uiteraard op onze sociale media! 

Vrijdag 16 september 2022 zetten we alle stappers én trappers in de bloemetjes!
Kom je die dag te voet of met de fiets naar school? TOF!! 

Misschien ligt er dan wel een verrassing op jou te wachten. 

STRAP - dag

Hindernissen - parcours   



Speel je voetbal of hockey? Zit je in een volleybalclub? Of fiets je graag? Of zit je liever als een
waterrat in een zwembad? 
Welke sport je ook beoefent.... dat maakt niet uit want bewegen is sowieso gezond! 

Op woensdag 28 september 2022 mag je in je favoriete sportoutfit naar school komen. 
Wij nemen een fijne foto en misschien valt onze school wel in de prijzen? 

Doen! 

 

SPORTCLUB op school

Medisch onderzoek

Op donderdag 29 september 2022 gaan onze leerlingen van TL6
naar het medisch onderzoek te Denderleeuw. 

Wij werken hiervoor nauw samen met onze collega's van het GO!
CLB Dender. 

 

WIST JE DAT . . . 

Alle communicatie van onze school verloopt op digitale wijze via
Smartschool. Elke leerling krijgt daarom een GRATIS account
aangeboden van de school. Mama en papa kunnen eveneens
volgens via zowel het hoofd - als co-account. 

Onze leerlingen van de 3de graad hebben een eigen account
waardoor zij al een stapje voor hebben in het secundair onderwijs!

 



REMINDER

Maandag 3 oktober 2022 : Facultatieve verlofdag (vrijaf voor de leerlingen) 

Woensdag 5 oktober 2022 : Dag van de leerkracht

Donderdag 6 oktober 2022 : Schoolraad_84

Vrijdag 7 oktober 2022 : Schoolfotograaf (individuele foto)  

Maandag 10 oktober 2022 : TL5 / TL6 op fietsuitstap naar Liedekerke - bos 

Dinsdag 11 oktober 2022 : TK2 naar Liedekerke - bos 

Woensdag 12 oktober 2022 : Pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen) 

Vrijdag 14 oktober 2022 : TL1 / TL2 naar het park van Aalst / Good Planet-actie : Eet lokaal! 
 
Woensdag 19 oktober 2022 : TL5 / TL6 : film CC Asse 

Vrijdag 21 oktober 2022 : Dag van de jeugdbeweging / TK0 - TK1 naar Liedekerke - bos

Woensdag 26 oktober 2022 : WELKOM - dag ( 09.00 uur - 10.00 uur)

Donderdag 27 oktober 2022 : Oudercontact kleuter + lager

Vrijdag 28 oktober 2022 : Rapport 1 lagere afdeling 

Zwembeurten TL3/ TL4 : vrijdag 07.10.2022 / 14.10.2022 / 21.10.2022 / 28.10.2022


