
November 2022

Herfstvakantie! 

Wij genieten tijdens de eerste dagen van november van 
een meer dan verdiende vakantie! 
Wij zien jullie allen graag terug op maandag 7 november
2022! 

Periode 2 

De leerlingen van TL1 gaan tot aan het kerstverlof in deze periode
zwemmen op vrijdag. Daardoor hebben zij voorlopig geen lessen l.o. meer
in de sporthal.
De zwemperiode van de 2de graad is achter de rug. Zij krijgen voortaan
l.o. op dinsdag. 
Voor de kleuterafdeling, L2, L5 en L 6 verandert er voorlopig niets. 

Het einde van een vakantie luidt quasi altijd de start van een nieuwe periode in!
Ook nu is het voor wat de schoolorganisatie betreft de start van periode 2. 
Wat verandert er precies? 

Deadline
 wafelver

koop 

Op woensdag 09.11.2022 sluiten

wij onze wafelverkoop officieel af.

Brengen jullie ten laatste die dag

het bestelformulier én de centjes

mee? Bedankt! 



op vrijdag 11 november staan we traditioneel stil bij de herdenking van

Wapenstilstand. Die dag is er bijgevolg ook geen school en zal er ook niet

voorzien worden in opvang. 

Wist je trouwens dat wij op school aan vredeseducatie doen? Tijdens deze lessen

wordt er geleerd over de oorzaken, het verloop en het einde van Wereldoorlog I.  

Op maandag 21 november trekken onze kleuters naar de ijshal van Liedekerke

om er deel te nemen aan "IJSPARADIJS"Samen met hun juffen zullen zij er zich op . . . euhm . . . glad ijs begeven! 
Opgelet, handschoentjes, een warme jas én dikke kousen zijn verplicht! 

Helm op, FLUO top !    
Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee wij onze
leerlingen stimuleren om ook tijdens de donkere maanden te
voet of met de fiets naar school te komen. 
Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school,
verzamelen onze leerlingen stickers en kunnen ze sparen voor
een leuke beloning! 

Wapenstilstand

Ijs - KOUD !   

België vs
 Marokko 

Op zondag 2
7 november, om 14u00 z

endt onz
e school

 de match 

België-M
arokko u

it op gro
ot scher

m in onze polyva
lente ru

imte!

Kijk en ge
niet van

 een fri
sse Belg

ische pin
t of lek

kere, ve
rse Marokkaa

nse thee

❗ Gratis toe
gang & welkom vanaf 1

3u00❗ 



Uitstap n
aar Gent 

Op dinsdag 22 november trekken onze oudste leerlingen, -naar jaarlijkse traditie - naar dé

hoofdstad van Oost-Vlaanderen, Gent! 

Naast een bezoek aan het beroepenhuis zullen zij er zich ook even in de Middeleeuwen wanen

want ze bezoeken ook het enige echte Gravensteen! 

Zullen zij terugkeren naar Affligem als ridders en jonkvrouwen? Bekijk zeker de fotoreportage

die ze nadien zullen delen via onze sociale media! 

 

Alle oma's, opa's, meters, peters, ..... nodigen wij van harte uit op dinsdag 22 november want
dan zetten onze kleuters hen in de bloemetjes! 
Met een formidabele FLUO - DISCO - SHOW zullen zij het beste van zichzelf geven! 

Place-to-be? Dr. Tistaertzaal (boven sporthal Bellekouter) 
Dresscode : FLUO ! ! ! !

Komen jullie ook? 

 

Leve oma! Leve opa! 

Ben jij al TROOPER?  
Wist je dat je door je online aankopen te koppelen aan het

TROOPER-account van onze school hiermee onze school

financieel kan steunen? Nee???Check dan zeker :  trooper.be/nl/trooperverenigingen/vriendenvanderegenboo

g

 

Voorleesdag Op vrijdag 25 november 2022 organiseren wij een echte
voorleesdag! Op die dag gaan onze leerkrachten op
stap binnen onze school en gaan zij een verhaal
voorlezen in een andere klas! Foto's e.d. volgen zeker
via onze sociale media! 

 



#MissieMinder is een actiedag van MOS die is opgenomen als één van de zes

actiedagen van de campagne GoodPlanet Challenges.
#MissieMinder maakt leerlingen op Black Friday bewust van afvalproductie, de link

ervan met consumptie en hoe afval te vermijden is. Dit jaar focust de actiedag op het

vermijden van textielafval.

 

Onze school werkt samen met MOEV, een organisatie die sport hoog in het vaandel draagt.
Samen met onze leerlingen van de lagere school pikten wij er een aantal woensdagnamiddagen
uit waarop wij samen kunnen gaan sporten. 

Bericht aan de boys en girls van de 3de graad : stip alvast woensdagnamiddag 23 november
aan want dan gaan we UNIHOC spelen in de sporthal van Moorsel!
op 30 november is het dan de beurt aan onze 2de graad om diezelfde sport te beoefenen! Ook
de locatie blijft voor hen ongewijzigd.

Meer info volgt uiteraard via Smartschool. 

 

MOEV (your body!) - het vervolg 

WIST JE DAT . . . 

#missieminder : ZERO AFVAL

GO! BS Affligem / De Regenboog sinds kort een TO-TAAL nieuwe vriendenkring heeft? 
Deze fijne bende geëngageerde ouders organiseert tal van activiteiten die onze mooie
school mee op de landkaart zetten! 
Wens je jezelf ook te engageren? Geef dan zeker een seintje want IEDEREEN is WELKOM!

#vriendenvanderegenboog 

 

https://www.goodplanet.be/nl/goodplanet-challenges-nl/


REMINDER

Dinsdag 6 december 2022 : bezoek van Sinterklaas en zijn helpers

Vrijdag 9 december 2022 : Wintermarkt op  de speelplaats 

Donderdag 15 december 2022 : DOE-dag TL6 (MS Denderleeuw)

Donderdag 15 december 2022 : Schoolraad_85 (20.00 uur) 

Vrijdag 16 december 2022 : TL1/TL2 : Theater CC Asse

Vrijdag 16 december 2022 : Bezoek TL6 GO! Atheneum Aalst (NM) 

Woensdag 21 december 2022 : WELKOM-dag voor nieuwe instappers

Kerstverlof vanaf zaterdag 24.12.2022 tot en met zondag 08.01.2023 
(terug school op maandag 09.01.2023) 

Zwembeurten TL1 : vrijdag 02.12.2022 / 09.12.2022 / 16.12.2022 / 23.12.2022


