
Oktober 2022

Dag van de leerkracht 

Onze meesters en juffen verdienen het om in de kijker
gezet te worden en dat doen wij op 5 oktober 2022 want
dan is het hun feest! 
De 'Dag van de Leraar' is namelijk de Vlaamse variant van
de internationale World Teachers' Day.
Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang
van onderwijs. 

Geven jullie hen een applausje die dag? Een extra knuffel
verdienen ze zeker ook! 

Say cheeesssee! 

Dé bekendste snor van de Denderstreek komt langs op onze school op 
vrijdag 7 oktober 2022 want op die dag wordt namelijk de individuele foto
genomen! 
Trek je mooiste kledij aan, kam je haren en oefen je mooiste lach! 

Wij werken hiervoor samen met fotograaf De Vic uit Aalst. Niet aanwezig op
school die dag? Niet getreurd! Er wordt nadien - in zijn fotostudio - nog een
fotomomentje voorzien voor de kids die er die dag, om welke reden dan ook,
niet konden bij zijn. 



Vrije dagen!   
Af en toe is het eens heel fijn om er even de stekker
uit te trekken! Dat doen wij ook in de maand oktober. 
Zo hebben wij een facultatieve verlofdag op maandag
3 oktober 2022. 
Op woensdag 12 oktober 2022 hebben wij een
pedagogische studiedag. Dan zitten de juffen en
meesters op de schoolbanken om bij te leren!

INFANO voorziet opvang op beide dagen. Deze opvang
gaat door in afdeling 'De Regenboog'. Inschrijven is
echter VERPLICHT via volgende link : 
https://webshopaffligem.recreatex.be/ 

Fruit (en groenten) zijn lekker en gezond! Dat beseffen wij ook op GO! BS
Affligem. Daarom doen wij er alles aan om ieder van ons dagelijks fruit (of
groentjes) te doen eten! 

Vanaf oktober stappen wij namelijk mee in de actie van Colruyt, 'Oog voor
lekkers'. Dat betekent dat iedereen op school wekelijks gratis een stuk fruit of
groente krijgt aangeboden! Meer info én een kalender waarop staat aangeduid
welk stuk fruit of groente onze kids krijgen, volgt uiteraard via Smartschool.

Op vrijdag 14.10 krijgen we daarnaast ook nog eens een lekker stuk fruit
aangeboden door GROS Affligem! Geweldig toch! 

TL5/TL6 fietst naar Liedekerke - bos op maandag 10 oktober

TK2 trekt naar Liedekerke - bos op dinsdag 11 oktober 

TL1/TL2 bezoeken het park van Aalst op vrijdag 14 oktober 

TK0/TK1 brengt ook een bezoek aan Liedekerke - bos op vrijdag 21 oktober 

Tijdens de Week van het Bos gaan we op ontdekking in de natuur in onze buurt.

Buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur maakt ons immers gezonder én

creatiever!

Week van het bos

Fruit op school . . . lekker!   



Op woensdag 19 oktober worden onze leerlingen van de 3de graad verwacht in CC Asse. 
Zij gaan er namelijk een film bekijken. 
Captain Nova vertelt het verhaal van de volwassen vrouw Captain Nova die terug in de tijd reist
om de wereld te redden van een vreselijke natuurramp. Maar door die tijdreis verandert Nova
terug in een meisje van 12. Samen met haar robotje is zij de enige die ons kan behoeden van de
apocalyptische catastrofe. Maar wat haar geheimzinnige doel is, weet alleen zij.
Dit spannende en milieubewuste avontuur met veel respect voor de stem van kinderen, won de
prijs van Beste Kinderfilm op het Nederlandse Cinekid festival.

 

Captain NOVA 

Oudercon
tact + r

apport 

Donderdag 27 oktober organiseert onze school haar allereerste oudercontact voor zowel de

kleuter - als lagere afdeling. 

Op vrijdag 28 oktober, de laatste dag alvorens we het herfstverlof ingaan, krijgen de leerlingen

van de lagere school dan hun eerste rapport mee. 

Inschrijven voor het oudercontact kan vanaf medio oktober en dit via onze oudercontact-

module binnen Smartschool. 

Meer info betreffende de inschrijvingen hiervoor volgen uiteraard tijdig via de gekende kanalen. 

 



Chiro? KSA? Scouts? 

Bij ons zijn alle jeugdbewegingen welkom! Doe op vrijdag 21.10 jouw

uniform aan en show het aan de rest van de school!  

 

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 19 oktober aan
want dan gaan we tafeltennis spelen in Denderleeuw! 

Meer info volgt uiteraard via Smartschool. 

 

MOEV (your body!) 

Dag van de j
eugdbeweging 2022

WIST JE DAT . . . 
Juf Lien (TK2) en juf Tania ons lieten weten dat zij allebei mama
gaan worden? Fijn nieuws! 
Wij moesten dus op zoek naar nieuwe collega's in de beide
kleuterklassen....

Welkom aan juf Lynn (TK2) en juf Silcke (TK3)  ! !  !

 

Fan van griezelen? Vind je het fijn om de duisternis te trotseren en enge griezels tegen

het lijf te lopen? Ja? Dan moet je op vrijdag 28.10 zeker deelnemen aan onze Halloween - wandeling! 

Deze gaat voor het eerst door en dit in samenwerking met de Sint-Jan - school uit

Teralfene! Vanaf 17.00 uur kan u er op los griezelen! 
Meer info volgt via Smartschool! 

 

HI - HA - HALLOWEEN



REMINDER

Maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022 : Herfstvakantie 

Maandag 7 november 2022 : Start periode 2 

Vrijdag 11 november 2022 : Wapenstilstand - Vrijaf (geen opvang mogelijk) 

Maandag 14 november 2022 : Start 'Helm op, fluo top!'

Maandag 21 november 2022 : "Ijsparadijs" Liedekerke voor onze kleuterafdeling 

Dinsdag 22 november 2022 : Grootouderfeest voor onze kleuterafdeling / TL6 : uitstap naar Gent

Woensdag 23 november 2022 : MOEV 3de graad (UNIHOC Moorsel) 

Vrijdag 25 november 2022 : Goodplanet - challenge : #missieminder 
 
Woensdag 30 november 2022 : MOEV 2de graad (UNIHOC Moorsel)

Zwembeurten TL1 : vrijdag 18.11.2022 / 25.11.2022


